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Vi vet at forbruket av alkohol
øker blant eldre mennesker i
Norge. Det kan være greit å drikke
litt, men selv få enheter kan også
utgjøre stor helserisiko for noen. Det
er derfor viktig å ha oppdatert kunnskap på
dette feltet, både blant eldre selv og blant de
som møter eldre i sin arbeidshverdag.
- Det er ikke alkoholen i seg selv som er
det største problemet, men hvordan den
virker sammen med sykdom, medisiner og
generell aldring, sier Fred Rune Rahm, lege
og seniorrådgiver i KoRus - Sør. Du kan lese
intervju med han på side 6.
Rusbruk får også konsekvenser for de
pårørende, og det er mange problemstillinger
som er knyttet til eldre og rus som vi på ulike
måter belyser i denne utgaven.
I dette nummeret kan du også lese om andre
temaer som fødselsdepresjoner blant menn,
drop-in behandling for ruspasienter og Tidlig
inn-prosjekt blant ungdom.

God lesning!
Anne-Cathrine Reuterdahl,
redaktør i Rusfag.
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Regionale Kompetansesentre Rus har som
hovedoppgave å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse,
iverksette og implementere statlige satsinger
på rusområdet i den enkelte region.

Kompetansesentrene styres gjennom årlige
oppdragsbrev fra Helsedirektoratet. Det er
inngått samarbeidsavtaler mellom
Helsedirektoratet og offentlige og private
instanser om driften av det enkelte senter
på regionalt nivå.

Bladet Rusfag, som blir gitt ut to ganger i året,
er et ledd i dette arbeidet. Bladet er resultat
av samarbeid mellom alle syv sentre. Rusfag
formidles gratis fra sentrene.
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AKTUELT

Kompetansesentrene
vil samordne
seg bedre

Forebyggende prosjekt i Danmark:

Nytt hjelpetilbud på fire hjul

Kompetansesentrene utenfor
spesialisthelsetjenestene har
etablert regionale kompetansesenter-forum for bedre samarbeid og koordinering av sine
tilbud. Gjennom regelmessige
møter og planlegging vil man
bidra til god ressursutnyttelse
og sørge for at overlapping av
tilbud unngås.
Kompetansesentrene
består av Kompetansesenter rus (KoRus), Regionalt
kunnskapssenter for barn og
unge- Psykisk helse og barnevern (RKBU), Ressurssenter
om vold, traumatisk stress
og selvmordsforebygging
(RVTS), Statsped og Nasjonalt
kompetansesenter for psykisk
helsearbeid (NAPA), som alle
får tilskuddsbrev fra Helsedirektoratet.
Felles for sentrene er et
behov for å bedre samarbeidet
for å gi best mulig koordinerte innsatser. Sentrene vil
også bidra til å gjøre kjent og
tydeliggjøre sitt oppdrag overfor kommunene og aktuelle
tjenester i regionen. Målgrupper er kommunale tjenester,
som skoler og barnehager,
barnevern, psykisk helse med
flere, men også spesialisthelsetjenestene.
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Sociolancen kjører rundt og driver oppsøkende og forebyggende arbeid blant Københavns sosialt utsatte innbyggere. Foto: Sonja Mellingen

«Sociolancen» er et prosjektrettet
tilbud til Københavns innbyggere,
som ble startet opp i desember
2015, og er ment å supplere det ordinære ambulansetilbudet i byen.
Tilbudet er et samarbeidsprosjekt
mellom Københavns akuttberedskap, København kommune og
Hovedstadens Beredskab. Hensikten er å drive oppsøkende og
forebyggende arbeid rettet mot
byens sosialt utsatte innbyggere,
hvor både den helse- og sosialfaglige kunnskapen er nødvendig for
å avdekke behovene og henvise
vedkommende til et egnet hjelpetilbud. Bakgrunnen for tilbudet
er en vurdering av at flere utsatte
innbyggere på denne måten vil
få hjelp til rett tid, og at det vil
øke pasientsikkerheten. Tilbudet
administreres gjennom samme
alarmsentral som den ordinære
ambulansen, og vurderingen av
hvilke av de to, ambulanse el-

ler sociolance, som skal sendes,
gjøres av helse og sosialfaglig
personale som bemanner vaktsentralen. Sociolancen kan også
kontaktes på gaten, under sine
forebyggende turer rundt i byen.
Sociolancen formidler kontakt
mellom innbyggere og ulike typer
av hjelpetilbud, slik som hospitser,
akuttovernattingstilbud, sykehus,
støttepersoner og boligrådgivning.

Representanter fra KoRus - vest Bergen
møtte medarbeidere fra Sosiolancen
under et besøk i København i våres.
Foto: Sonja Mellingen

Nyhetsbrev
om BTI
Nøtterøy og Tjøme har valgt å
utgi månedlige nyhetsbrev, som
setter fokus på ulike temaer
innenfor barn, unge og oppvekst.
Å jobbe med utviklingsarbeid
krever et kontinuerlig fokus.
Nyhetsbrev er en arena for
spredning av aktuell tematikk,
utfordringer og tips innenfor
BTI-arbeidet og opprettelse av
Familiens Hus.
Lenke til siste nyhetsbrev:
https://adobe.ly/2xNSgrp
Anne Pernille Flatebakken og Liv Drangsholt i KoRus - Sør skal ha det nasjonale koordineringsansvaret for BTI fremover. Foto: Anne-Cathrine Utsigt

KoRus - Sør får nasjonalt
koordineringsansvar for BTI
Det er veldig stor interesse for
satsingen BTI, Bedre Tverrfaglig
Innsats, blant norske kommuner.
Hovedmål for dette arbeidet er
at kommunene skal bedre egne
rutiner for tidlig intervensjon,
tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning . Modellen er utviklet
i Danmark, men tilpasset norske
forhold.
Helsedirektoratet har ansvar for
arbeidet, og det er opprettet nasjonale arbeidsgrupper med representanter fra utvalgte kommuner
og de regionale KoRus. KoRus har
ansvar for å koordinere arbeidet i
egen region. Andre sentrale samarbeidspartnere er de regionale
RVTS/RKBU og R-bup.
Fra 1. januar skal KoRus - Sør ha
nasjonalt koordineringsansvar
for BTI-arbeidet. På bildet er Liv

Drangsholt som har hovedansvar
for BTI i region sør nå og Anne
Pernille Flatebakken som starter i
nyopprettet stilling ved KoRus - Sør
for å styrke teamet som allerede
jobber med BTI.
- Det foregår veldig mye spennende utviklingsarbeid i kommunene
som er med i BTI. I arbeidet har vi
til nå hatt mye oppmerksomhet på
erfaringsdeling og nettverksbygging, sier Drangsholt. KoRus - Sør
er opptatt av at dette skal prege
arbeidet videre. - Vi vil være med
og videreutvikle både internt samarbeid innen den enkelte kommune, erfaringsdeling kommuner
i mellom og styrke samarbeidet
mellom kompetansemiljøene, sier
Drangsholt.

Evaluering
av alor-nettverkene
Alor-nettverkene er regionale
samlinger for
personer som
gjennom sin
jobb er i kontakt med problemstillinger
knyttet til rus
og arbeidsliv. En
fersk evalueringsrapport viser
at deltakerne vurderer nettverkssamlingene som nyttige,
og at deltakelse har betydning
for at det settes i gang ulike
rusmiddelforebyggende tiltak i
bedriften. Evalueringen er gjennomført av Proba på oppdrag
for KoRus - vest Stavanger.
Rapporten kan lastes ned fra
alor.no

RUSFAG

5

TEMA: ELDRE OG RUS

– Vi trenger et

KUNNSKAPSLØFT

om eldre og alkohol-problematikken
ARTIKKEL

Av: Anne-Cathrine Reuterdahl, KoRus - Sør

– Det er ikke alkoholen i seg selv som er det største problemet, men hvordan
den virker sammen med sykdom, medisiner og generell aldring, sier Fred Rune
Rahm. Han mener at både eldre og ansatte i hjemmetjenesten trenger et kunnskapsløft på dette feltet.
– Dersom man tar medisiner, vil kun 1–2 enheter
være nok til at det blir en negativ samvirkning. Vi
snakker sjelden om alkohol isolert sett, det er kombinasjonspakken med medisiner og aldring som er
interessant, sier Fred Rune Rahm, lege og spesialrådgiver i KoRus - Sør.

Fred Rune Rahm er lege og seniorrådgiver i KoRus - Sør. Han har
blant annet gitt ut en e-bok om eldre og rus som heter «Aldring og
rusmidler» som kan lastes ned på korus-sor.no Foto: KoRus - Sør.

6

RUSFAG

Mindre «blandevann»
Når man drikker alkohol, fordeler alkoholen seg i
væskemengden i kroppen. Jo eldre man er, desto
mindre væske har man i kroppen.
– Derfor får eldre høyere promille, og den holder seg høy over lengre tid fordi eldre har dårligere
utskilling, sier Rahm.
Fra forskning vet man at alkohol både kan forårsake og forverre sykdom blant eldre. Man vet også at
det kan føre til kognitiv svekkelse. Faktisk kan alkohol
innvirke på alle deler av kroppen. Og dette kan skje
selv om man er langt unna et såkalt alkoholmisbruk.
– Vi må huske at mange eldre har et stort forbruk
av medisiner. Alkohol kan både forsterke og svekke
virkningen av medisinene, sier Rahm.

– Hjemmetjenesten møter
dette problemet, og den bør
ha en minimumskunnskap om symptomer på
alkoholmisbruk blant
eldre, sier Fred Rune Rahm,
lege og seniorrådgiver i
KoRus - Sør.
Foto: Colourbox

“

– Som ansatt i hjemmetjenesten bør du kunne identifisere et
alkoholproblem og uttrykke bekymring.

Store individuelle forskjeller
Rahm er opptatt av individuell veiledning blant eldre,
fordi det er vanskelig å si hvor mye eller lite alkohol
de generelt kan bruke.
– Det finnes 80-åringer som ikke trenger å være så
forsiktige med alkohol, og 50-åringer som bør være
det.
Han mener at hjemmetjenesten eller fastlegen er
de nærmeste til å gi en kvalifisert rådgivning.
– Og dette må baseres på fakta og kunnskap, ikke på
moral, understreker Rahm.
– De avgjør selv
Eldrebølgen kommer, og det er de kommuneansatte som får dette i fanget. Det er sannsynligvis
mange som merker det allerede, tror Rahm. Han vet
at mange i kommunene ikke synes de kan nok om
dette, og han tror heller ikke at behandlingsapparatet
er tunet inn på det.
Han synes derfor det er viktig at ansatte i hjemmetjenesten får det kunnskapspåfyllet de har behov
for.
– Som ansatt i hjemmetjenesten bør du kunne
identifisere et alkoholproblem og uttrykke bekymring. I tillegg bør du kunne snakke om det på en
ikke-dømmende og god måte med den eldre. Så bør
dybdepraten skje hos fastlegen, sier Rahm.
I tillegg til et kunnskapsløft om dette i tjenestene
trenger eldre også bedre informasjon.
– Det er viktig med en bevissthet rundt dette hos
den enkelte eldre også, som bør få nødvending og
adekvat informasjon uten at vi retter en pekefinger
eller nekter folk å bruke alkohol. Det er noe de absolutt må få lov til å avgjøre selv, sier Rahm.
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ALKOHOLENS NEGATIVE
HELSEEFFEKTER PÅ
ELDRE KAN VÆRE:

• Høyt blodtrykk
• Symptomer på dårlig hjerte
• Diaré og inkontinens
• Dårlig ernæring
• Dårlig gangfunksjon pga. nedsatt
muskelstyrke
• Nervebetennelser i beina
• Hyppige fall med brudd
• Depresjon
• Søvnproblemer
• Nedsatt sexlyst
• Forvirring
• Demens
• Uventede reaksjoner på medisinbruk
• Belastning for pårørende
Kilde: KoRus’ brosjyre «Eldre og klokere
– hva med alkohol» og Fred Rune Rahm

TEMA: ELDRE OG RUS

KARTLEGGING
av rusmisbruk hos eldre

ARTIKKEL

Av: Sonja Mellingen, KoRus - vest Bergen og Knut Arne Gravingen, KoRus - Øst

I Voss og Gjøvik kommuner er det igangsatt kartlegging av rusforbruket til eldre
over 60 år. Ansatte i ulike kommunale helsetjenester har over tid sett en negativ
utvikling og uttrykt bekymring overfor en gruppe det tradisjonelt har vært lite
fokus på med tanke på rus. Kartleggingen skal også bidra til at ansatte selv skal
kunne stå bedre faglig rustet overfor de utfordringene de opplever i sin arbeidshverdag.

– Voss kommune ønsket økt bevissthet rundt alkoholens eventuelle betydning for pasienter over 60 år
som skulle søkes inn til korttidsopphold ved rehabiliteringsenheten, forteller Berit Kleppe. Med bakgrunn
fra spesialisthelsetjenesten for rus i Bergen, nå rådgiver i helse- og omsorgstjenesten i Voss kommune, tok
hun initiativ til et prosjekt om forebygging og tidlig
innsats overfor grupper som det ofte er lite fokus på
med tanke på rusbruk.

Bevisstgjøring gir fordeler
– Etter min mening er det mange som kan ha fordel av en bevisstgjøring rundt eget alkoholforbruk.
Ved flere anledninger ble det meldt om bekymring
knyttet til alkoholbruk blant pasienter over 60 år
som kom til korttidsopphold i institusjon, forteller
Kleppe.

Økt kunnskap om eldres helse og rus
I Voss skal alle kommunalt ansatte som jobber
med eldre, både i hjemmebaserte tjenester og på
sykehjemmet, få undervisning om eldres helse og
alkoholbruk. I tillegg vil de få kommunikasjonstrening knyttet til samtaler om alkohol. – Vi ønsker å
øke kunnskapen og bevisstheten til alle involverte.
De som skal kartlegge deltakerne i prosjektet, vil
få en mer omfattende opplæring i både kartleggingsskjema og kommunikasjonstrening knyttet til
samtaler om alkoholbruk. Disse vil også få veiledning
og oppfølging underveis. Parallelt med dette jobber
vi ut en trinnvis intervensjonspakke, såkalt «stepped
care», hvor deltakerne får tilbud om ulike typer hjelp
avhengig av hvilke behov de har, forteller Kleppe.

RUSFAG
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“

Det som kjennetegner dem som kommer til korttidsopphold i dag,
er at de ofte er lite kjent for tjenestene, og at det ofte er andre faktorer
som ligger bak enn det som fremkommer i henvisningen

Skal kartlegge eldres alkoholbruk
– Gjennom kartleggingen er forventningene knyttet til funn i variasjon og grad av alkoholbruk hos
de eldre pasientene, forteller Linn-Heidi Lunde ved
Avdeling for Rusmedisin, Helse Bergen og Universitetet i Bergen. Enkelte pasienter vil nok være godt
kjent innenfor tjenestene med et allerede alvorlig
alkoholproblem, mens andre kan ha et konsum som
innebærer at de drikker litt for mye litt for ofte. – Et
slikt alkoholkonsum er risikofylt med tanke på helseproblemer. Det er først og fremst denne gruppen vi
ønsker å undersøke nærmere, legger Lunde til.

PROSJEKTET I VOSS BESTÅR AV:
Berit Kleppe (områdeleder Vest), Helene Berge
Flatekvål (Voss kommune), psykologspesialist
og førsteamanuensis Linn Heidi Lunde
(Avdeling for Rusmedisin – Helse Bergen og
Universitetet i Bergen), førsteamanuensis
Kjersti Alsaker (Høgskolen på Vestlandet),
spesialist i psykiatri Siri Nome (Helse Vest
Kompetansesenter for sikkerhets-, fengselsog rettspsykiatri), spesialkonsulent Liv
Flesland og psykologspesialist/PhD Sonja
Mellingen (begge fra KoRus Bergen). I tillegg
er det jo alle de kommunalt ansatte som skal
delta i prosjektet.
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Skjulte faktorer
Det som kjennetegner dem som kommer til korttidsopphold i dag, er at de ofte er lite kjent for tjenestene,
og at det ofte er andre faktorer som ligger bak enn
det som fremkommer i henvisningen. – I noen tilfeller er det skjult psykiatri, slik som angst og depresjon,
men det kan også være familiekriser, forteller Helene
Berge Flatekvål i Voss kommune.
– Vi ønsker også økt bevissthet hos personalet for
å avdekke om rusproblemer kan ha sammenheng
med vold i nære relasjoner, samt kunnskap om hvordan en kan bidra til å endre dette, sier Kjersti Alsaker,
Høgskolen på Vestlandet.
Hvordan tåler eldre alkohol?
Den overordnede målsettingen for prosjektet er å
redusere antall korttidsopphold som på en eller annen måte er knyttet til alkoholkonsum. Et annet mål
er å få mer kunnskap om hvordan alkoholforbruket
ser ut blant brukere av korte institusjonsopphold
her i kommunen, og at personalet skal få økt kunnskap om eldres helse og hvordan denne påvirkes av
alkoholbruk.
– I tillegg vil vi jobbe for å få bedre rutiner for
å hjelpe dem som av en eller annen grunn har et
alkoholforbruk som er problematisk, og som ønsker
å redusere forbruket, forteller Kleppe.
Vil se eldre under ett
Et langsiktig mål er å nå andre grupper og heller tenke «eldrebefolkningen» under ett, og da med fokus
på alkoholkonsum på de arenaene de ferdes, enten
det er eldretreff, seniorklubber eller deres kontakt

Illustrasjonsfoto:
©Vbaleha_Dreamstime.com
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med helsetjenester. – Jeg har en drøm om å bidra til
å fokusere på alkoholbruk hos «ny-pensjonister», og
kanskje også nå dem før de går ut av arbeidslivet og
påvirke deres holdninger til alkoholbruk allerede før
de får mye fritid på hendene, forteller Kleppe.

Kartlegger eldre i Gjøvik kommune
Når vi blir eldre, skjer det en del endringer. Det kan
være tap av funksjoner i arbeids- og privatlivet,
fysiske endringer og ensomhet, for å nevne noe. Slike
endringer kan bidra til økt rusbruk. Gjøvik kommune
er i gang med å gjøre en bred kartlegging av hjemmeboende tjenestemottakere og tjenestemottakere i
korttidsavdelinger i sykehjem fra 60 år som har eller
er i risiko for skadelig alkohol- eller legemiddelbruk.
– For oss er det viktig å se «hvor skoen trykker» med
tanke på å tilpasse tjenester til denne gruppa, samt å
bidra til fagutvikling for ansatte i kommunehelsetjenesten, slik at det kan komme brukere med rusrelaterte utfordringer til gode, forteller fagkonsulent og
prosjektleder Elin Angen Michaelsen.

Vil bli tryggere på og i jobben
I Gjøvik kommune finnes det per d.d. ingen oversikt
over omfanget av hjemmetjenestemottakere over 60 år
med et skadelig bruk av alkohol og/eller psykoaktive legemidler. De ansatte beskriver økt problematikk rundt
dette temaet innen rehabiliterings- og korttidsavdelinger. – De står i en skvis mellom hva som er deres ansvar,
hva som er kommunens ansvar og hva som er spesialisthelsetjenestens ansvar, forteller Angen Michaelsen.

Illustrasjonsfoto: ©Jjfarq_Dreamstime.com
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– Ansatte i hjemmetjenesten og på korttidsavdelinger i sykehjem har gitt uttrykk for et økende antall
pasienter med psykiske og rusrelaterte utfordringer.
Dette gjør at personalet kan få en følelse av usikkerhet i møte med pasientene. En slik usikkerhet kan
bidra til underrapportering og feilbehandling av
denne gruppen, legger hun til.

Øker kompetansen
– Innenfor psykisk helse og rus i hjemmetjenesten og
på korttidsavdelinger skal ansatte i Gjøvik også få økt
kompetanse. Vårt fokus er å kartlegge omfanget av
skadelig alkohol- og/eller legemiddelbruk. Prosjektet
vil også jobbe frem og etablere gode rutiner for å ivareta helsen og behandlingen av dem som er definert
å være i målgruppen/risikosonen, forteller Angen
Michaelsen.
Innhenter erfaring
– Det er mange kompetansemiljøer som har erfaring
med eldre og rus. Vi støtter oss på erfaringer som er
gjort ved Aldring og Helse nasjonal kompetansetjeneste, Hamar kommune, og Nettverk eldre og rusbruk
i Oslo (NERO Oslo), forteller Angen Michelsen.
Vil fange opp for å forebygge
Gjennom kompetansehevende tiltak vil kommunen trygge personalet. – Det vil øke muligheten for
å fange opp risikobrukerne, bedre helsetilstanden
til brukere med et skadelig misbruk av alkohol og
legemidler og ikke minst forebygge økt behov for helsetjenester og/eller innleggelse i institusjon, forteller
Angen Michelsen.

Tiltakspakke og behandlingstilbud
– I forlengelsen av kompetansehevingen vil prosjektet ha fokus på å etablere en tiltakspakke, som gir
«føringer/anbefalinger» rettet mot målgruppa.
Vi er nå i planleggings-/forankringsfasen av Klinisk
del II – kompetanseheving rettet mot de ansatte.
Denne delen har planlagt oppstart i januar 2018,
forteller Angen Michelsen.

PROSJEKTET I GJØVIK:
I prosjektet vil det bli laget en plan for
kompetansehevende tiltak og samhandling
rettet mot ansatte i kommunehelsetjenesten.
Dette vil skje i samarbeid med KoRus-Øst,
som blant annet kan bidra med kompetanse
og opplæring innen rusfeltet, samt erfaringer
fra NERO Oslo. Alderspsykiatrisk avdeling
og Alderspsykiatrisk forskningssenter (AFS)
ved SI og Nasjonal Kompetansetjeneste for
Aldring og Helse vil bidra med opplæring
og veiledning knyttet til depresjon, angst og
kognitiv svikt. I tillegg vil man bruke egne
ressurser i kommunen med blant annet
Tjenesteområde Tilrettelagte Tjenester (TTJ),
psykisk helsearbeid, Mental Helse og frivillige.

Ansetter ressurspersoner
To ressurspersoner med relevant kompetanse er
ansatt i Gjøvik kommune. Disse skal gjennomføre
kartleggingstiltak/screening av alle hjemmeboende
brukere over 60 år. – Kartleggingen vil rette fokus mot
somatisk helse, rus, depresjon, kognitiv svikt og angst.
Svarene vil kunne gi et grunnlag for en mer omfattende kartlegging av de tjenestemottakerne over 60 år
som har risiko for skadelig alkohol- eller legemiddelbruk. Ressurspersonene vil også ha ansvar for opplæring av ansatte i avdelingen når det gjelder å avdekke
hovedmålgruppen, forteller Angen Michelsen.
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TEMA: ELDRE OG RUS

SYDENFYLL?
KRONIKK

Av: Bergljot Baklien

Jeg sitter på den norske kafeen i Arguineguin, Gran Canaria. Den er en del av
den norske klubben, og selv om jeg sammenlagt har tilbrakt et par år på øya, er
det første gang jeg er på denne kafeen.
Å være akkurat der samsvarer ikke helt med mitt
selvbilde. Selv om jeg bor i en turistgetto, pleier jeg å
unngå de norske stedene. Men nå sitter jeg her. Kelneren henvender seg til meg på norsk, og det snakkes
norsk ved bordene rundt meg. På tallerkenen har jeg
norsk røkelaks og hjemmelaget potetsalat. Ved siden
av har jeg det som på et spansk spisested ville hett en
cerveza pequeña. Det betyr altså et glass med 2 dl øl.
Jeg drikker ikke øl til lunsj i hverdagslivet hjemme.
Men på alkoholforskerspråk må vel glasset kunne
oversettes til en halv alkoholenhet, dvs. temmelig
beskjedent. Jeg er alene og har med meg bok, så jeg
blir sittende der en drøy time i sola.
Boka er ikke mer spennende enn at jeg følger med
på hva som skjer rundt meg. Like etter meg kommer
det en annen alene-dame, omtrent på min alder,
dvs. rundt 70, og setter seg ved bordet rett bortenfor meg. I motsetning til meg virker det som hun er
en av stamgjestene, i hvert fall er det tydelig at hun
kjenner kelneren. Hun er kledd i et helhvitt antrekk
som ser nystrøket ut. Jeg kommer rett fra stranda og
føler meg sjaskete i skitten dongerishorts og utvasket
T-skjorte.
Til måltidet bestiller den nystrøkne damen en
flaske vin. Da våkner alkoholforskeren i meg: En hel
flaske vin? Til denne enslige damen? Klokka tre på
dagen? Er ikke det litt mye? Jeg fortsetter å ha blikket
i boka, men samtidig følger jeg med på tilstanden
ved nabobordet. En tekstbok i samfunnsvitenskapelig metode ville kalt det skjult observasjon. Det
stilles viktige etiske spørsmål ved metoden, men den
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kan tillates hvis det skjer på en offentlig arena. Jeg
bestemmer meg raskt for at den norske kafeen uten
tvil er både åpen og offentlig og sender hyppige, men
diskré sideblikk til nabobordet.
Etter drøyt tre kvarter er vinflasken hennes tom.
Oi, tenker jeg, hadde det vært meg, så ville jeg nå
vært «åpenbart påvirket», for å bruke uttrykket fra
den norske alkoholloven. Men når damen konverserer kelneren, høres stemmen stødig ut. Når hun
reiser seg for å gå, er det uten støtteskritt. Hun både
beveger seg og ser ut omtrent som da hun kom. Jeg
vakler mellom å være imponert og å tenke bekymrede tanker om at du skal ha en del drikketrening for
å være upåvirket etter å ha satt til livs en hel flaske
vin på 45 minutter.
Jeg har aldri forsket på eldres alkoholkonsum, og
slett ikke på hvor mye de drikker i dette rare landet
«Syden». Men jeg vet at vi som er eldre nå, drikker
mer enn de som var eldre før, og at eldre tåler alkohol
dårligere enn yngre. Jeg vet også at både forbruket
og omfanget av alkoholskadene øker når prisene er
lave og tilgjengeligheten stor. Er det noe som kjennetegner alkoholmarkedet sørpå, i hvert fall her på
Gran Canaria, er det at det er billig og tilgjengelig så
å si når som helst og hvor som helst. Det er mange
nordmenn på Gran Canaria. Mange er pensjonister
som bor i Arguineguin eller Puerto Rico hele vinteren. Mange av oss har relativt god råd og tilsvarende
kjøpekraft. Dette skulle med andre ord bety et høyt
konsum og mye problemdrikking blant norske kanaripensjonister.

Bergljot Baklien har blant annet vært forsker ved Statens Institutt for Rusmiddelforskning
(SIRUS). Hun er nå pensjonist og har et feriested på Gran Canaria.

Det kan være atskillige lårhalsbrudd spart ved at
eldre folk oppholder seg på Kanariøyene istedenfor
på norsk hålke om vinteren. Men kanskje det oppveies av en økning i alkoholskadene? Jeg vet ikke. Jeg
går lite ut om kvelden, og det er for langt mellom de
tilfeldige observasjonene mine. De norske jeg har
rundt meg der jeg holder til i Puerto Rico, ser ut til å
være turgåere og ikke barvankere. Jeg bor aller øverst,
mot turområdene, og i god avstand fra drikkestedene. Jeg vet selvfølgelig ikke hva som konsumeres bak
lukkede dører i leilighetene rundt meg, men jeg har
aldri sett berusede folk der.
På vei hjem fra Arguineguin er jeg innom den
store matbutikken på det lokale senteret. Butikken
har stadige tilbud, ikke minst på varer som i Norge
ville ha blitt solgt bare på Vinmonopolet. Tilbudene
annonseres over høyttalere inne i butikken, og kunngjøringene er selvfølgelig tilpasset de språk de antar
dominerer blant kundene. Først blir det kommunisert på spansk. Så kommer det samme budskapet
(antar jeg) på dansk. Til slutt kommer det uttrykt
med en vennlig og overbevisende norsk stemme. Jeg
lar meg ikke friste og holder meg til handlelisten, der

det står kaffe, brød og doruller. Men det jeg lurer på,
er hvorfor man har valgt en umiskjennelig nordlandsdialekt til den norskspråklige annonseringen?
Kan det være et bevisst valg? Eller var det bare tilfeldig at det kom en nordlending forbi da de lette etter
noen som kunne fortelle at whisky selges til redusert
pris?
Slike spørsmål undres jeg over mens jeg sitter på terrassen min og ser solen synke i havet. Jeg
lurer også på hvor mye norske pensjonister egentlig
drikker mens de er her. Drikker de mer brennevin,
og eventuelt hvor mye mer, når rusmiddeltilbudet
annonseres av en mild og vennlig nordlending?
Dessuten tenker jeg på damen ved nabobordet på
den norske kafeen. Hva gjorde hun etter at hun gikk
derfra? Gikk hun hjem og drakk mer?
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TIDLIG INNSATS
FOR GRAVIDE OG
SMÅBARNSFORELDRE
– hvordan kan fedre trekkes mer inn?

Har vi nok fokus på fedre og fødselsdepresjoner, og hvordan kan det oppdages?

FAGARTIKKEL

Av: Maren Løvås KoRus - vest Stavanger

Å bli foreldre er for de fleste en stor glede, men også en utfordring. For noen
mødre og fedre er utfordringen større enn det som er vanlig. Fødselsdepresjoner kan ramme både nybakte mødre og fedre. Fedre med fødselsdepresjoner
får ikke alltid samme type oppfølging og hjelp som mødre får.
Det har i flere år vært tverrpolitisk enighet om at
det er viktig å prioritere tidlig innsats når det gjelder familier som strever med psykisk helse, rus og
vold i nære relasjoner. Ulike nasjonale programmer
har blitt utviklet for bedre å ivareta utsatte gravide
og småbarnsfamilier. Opplæring av kommunale
helsearbeidere i bruk av kartleggingsinstrumenter
som kan avdekke utfordringer foreldre trenger hjelp
til så tidlig som mulig, er en del av denne satsingen.
I disse satsingene ønsker en å ha fokus på begge
foreldre. Selv om kartleggingsinstrumentene som det
gis opplæring i bruken av, i all hovedsak er rettet mot
kvinner, gravide og spedbarns mødre, er fedrene tatt
med i manualtekster for eksempel når målsettinger
formuleres: «Målet er å gjøre ansatte som arbeider
med gravide, deres partnere og deres barn i stand til
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å oppdage risiko for eller etablerte psykiske vansker,
rusmiddelbruk og vold i nære relasjoner.» (Tidlig inn
manualtekst)
Tall fra Folkehelseinstituttet anslår at 260 000
barn har foreldre med psykisk lidelse som kan gå utover daglig fungering, og at 70 000 barn bor sammen
med foreldre med så alvorlig alkoholmisbruk at det
sannsynligvis går utover daglig fungering. I dette
tallet er både mødre og fedre medregnet. Hva er så
grunnen til at man i valg av kartleggingsinstrumenter
knyttet til psykisk helse i all hovedsak bruker Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), og ikke har
forsøkt å fange opp fødselsdepresjoner hos fedre?

Dansk forskning om fedres tilknytning til spedbarn
Svend Aage Madsen, psykolog og forsker ved Rigs-

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

“

– En av de mest hardnakkede antakelsene om depresjon er at dobbelt så
mange kvinner som menn lider av depresjon.

hospitalet i København, har i flere år hatt fokus på
vordende fedre og hevder at fedre ofte føler seg utestengt når de møter helsearbeidere i forbindelse med
deres partners svangerskap og fødsel. Det er mest
fokus på kvinnen og hennes opplevelse av svangerskapet, den kommende fødselen og tanken på å bli
mor. Madsen sier: «Det er tankevekkende at 85 % av
fedrene ikke oppfattet seg som direkte invitert til å
være med på svangerskapskonsultasjoner hos lege,
og at to tredjedeler heller ikke mente seg invitert til
jordmorkonsultasjoner. En far sa til og med at han
ikke visste at han kunne være med!» (Madsen 1998)
Det er ikke alltid samsvar mellom familiens ønsker og det helsevesenet legger opp til i sine konsultasjoner. Ifølge Madsen føler fedrene seg ofte som et
vedheng i forbindelse med barnets fødsel.
Dette var bakgrunnen for forskningsprosjektet
«Fedres tilknytning til spæd og småbarn». Det var et
personlighetspsykologisk grunnforskningsprosjekt
som utforsket fedres tilknytning til spedbarn i et
subjektivt-relasjonelt perspektiv (Madsen et al 2002).
I en bok som omhandler funnene i denne forskningen, vises det til at fedre knytter seg til spedbarna på
lignende måte som mødre, og at de er sensitive og
følelsesmessig tilgjengelige for barna, samt at de er
aktive og ønsker å delta på de arenaene hvor mødrene og barna er selvskrevne. I arbeidet med fedre og
tilknytning til spedbarn fant Madsen og kollegaene
at en gruppe fedre også slet med psykiske vansker,
og noen av vanskene hadde en klar tilknytning til
svangerskap og fødsel.
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Nesten like mange menn som kvinner med fødselsdepresjoner
En av de mest hardnakkede antakelsene om depresjon er at dobbelt så mange kvinner som menn lider
av depresjon. I de senere år har flere stilt spørsmål
ved disse teoriene, og et viktig spørsmål her er: Kan
det tenkes at dette heller handler om at menns
depresjon viser seg på andre måter (Magovcevic &
Addis 2008)?
I perioden 2002 til 2005 fikk Madsen og hans kollegaer EU-forskningsmidler til et prosjekt om fedre
og fødselsdepresjoner. Denne gangen het prosjektet
«Fathers and Postnatal Depression» og var en del av
EU-prosjektet «Men`s Psychological Transition to Fatherhood - Mood Disorders in men Becoming fathers».
Programmet innebar en undersøkelse av 600
fedre som fikk barn som ble født på Rigshospitalet i
København i 2005. Funnet var at 7 % av fedrene led
av postnatal depresjon, og disse fedrene fikk tilbud
om psykoterapeutisk behandling. En fant at fødselsdepresjoner kunne oppstå både i løpet av svangerskapet og etter fødsel. Tallet tilsvarer 4–4500 fedre i
Danmark hvert år som har en fødselsdepresjon. Senere har en i metaanalyser av 43 andre studier funnet
at 10,4 % av menn har fødselsdepresjoner (Paulson
& Bazemore, 2010). For kvinner er det mellom 10 og
14% som får fødselsdepresjoner (Madsen 2006).
I Norge ble det i 2016 født 58 890 barn. Bruker en
den laveste prosenten, 7 %, tilsvarer dette 4122 fedre.
Ble disse oppdaget og gitt tilbud om hjelp?

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Ulike instrumenter og ulike spørsmål
I Madsens og kollegaenes forskning ble ikke bare
EPDS brukt som kartleggingsinstrument. Også Gotlandskalaen ble brukt, og denne skalaen kan i større
grad registrere de «mannlige» symptomene på depresjon. Ved bruk av EPDS ble 5 % av fødselsdepresjonene hos menn oppdaget. Ved bruk av Gotlandskalaen
fant man at 3,4 % av mennene led av fødselsdepresjon. Ved bruk av begge instrumentene fant man at 7
% av fedrene led av fødselsdepresjon. Hva er det da
som gjør at Gotlandskalaen fanger opp mer depresjon hos menn enn om en bare bruker EPDS? Skal
en svare på dette spørsmålet, kan det være nyttig å
studere spørsmålene i de to instrumentene:
Spørsmål fra EPDS
1. Har du de siste 7 dagene kunnet le og se det komiske i en situasjon?
2. Har du de siste 7 dagene gledet deg til ting som
skulle skje?
3. Har du de siste 7 dagene bebreidet deg selv uten
grunn når noe gikk galt?
4. Har du de siste 7 dagene vært nervøs eller bekymret uten grunn?
5. Har du de siste 7 dagene vært redd eller fått panikk uten grunn?
6. Har du de siste 7 dagene følt at det har blitt for
mye for deg?
7. Har du de siste 7 dagene vært så ulykkelig at du
har hatt vanskeligheter med å sove?

8. Har du de siste 7 dagene følt deg nedfor eller ulykkelig?
9. Har du de siste 7 dagene vært så ulykkelig at du
har grått?
10. Har tanken på å skade deg selv streifet deg de
siste 7 dagene?

Spørsmål fra Gotlandskalaen:
Har du eller dine nærmeste i løpet av den siste måneden registrert noen av disse atferdsendringene hos
deg, som du eller andre kjenner igjen?
1. Mindre stresstoleranse / mer enn vanlig stresset
2. Økt aggressivitet, utagerende (sinneutbrudd),
vansker med impulskontroll
3. Følelse av utbrenthet og tomhet
4. Kronisk uforklarlig trøtthet
5. Lett irritabel, rastløs og misfornøyd
6. Vansker med å ta enkle avgjørelser
7. Søvnforstyrrelser, sover for mye / for lite / urolig /
innsovningsproblemer / våkner tidlig
8. Morgenuro, engstelse/ubehagsfølelse, spesielt om
morgenen
9. Har du følt at du har forandret atferd på en slik
måte at du eller andre ikke kjenner deg igjen, eller
at du er umulig å ha med å gjøre?
10. Har du følt deg dyster, negativ eller håpløs til
sinns, «ser alt i svart»?
11. Har du følt, eller har andre merket, en økende
tendens til selvmedlidenhet, klaging eller ynkelighet?
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12. Finnes det i din biologiske familie tilbøyelighet til
/ anlegg for rusmisbruk/depresjon/nedstemthet,
selvmordsatferd eller økt tendens til risikoatferd?
13. Overforbruk av alkohol og tabletter for å roe seg
ned og koble av, overaktivitet eller avreagering
ved hjelp av hissig og rastløst arbeid, for mye av
jogging og annen idrett, spiser for lite

Har fedre med fødselsdepresjoner andre symptomer
enn mødre?
Det er en tydelig forskjell i typen spørsmål som stilles
i de ulike instrumentene. EPDS er i utgangspunktet
utviklet for kvinner som har født, og det er kanskje
ikke overraskende om dette instrumentet ikke fanger
opp fødselsdepresjoner hos menn i like stor grad.
Det er iøynefallende at spørsmålene er så annerledes. Spørsmålene i Gotlandskalaen har mer fokus
på atferd. I EPDS er det mer spørsmål om følelser og
mindre om handling.
Ved bruk av Gotlandskalaen fant man at fedre med
fødselsdepresjoner utover «vanlige» symptomer på
depresjon i større grad var stresset, aggressive og
kunne ha ukontrollerte sinneutbrudd. De kunne
også i større grad ha et overforbruk av alkohol og
tabletter. Sannsynligheten for voldsutøvelse med
denne typen symptomer er absolutt til stede.
At en så stor prosent av fedre får fødselsdepresjoner,
og at mange ikke blir oppdaget fordi menns depresjoner gir seg andre utslag, er viktig kunnskap for
både dem som driver med svangerskapsomsorg, og
dem som jobber med tiltak knyttet til tidlig intervensjon, både lokalt og nasjonalt.
Alvorlige konsekvenser om man ikke får behandling
Det er bred enighet om at mødre med fødselsdepresjoner må tilbys behandling, og at det er helt avgjørende for barnets tidlige utvikling at mødre får hjelp.
Munch hevder at uten behandling kan problemene
fortsette i årevis og ha betydelige negative følger for
barnets utvikling (Munch et. al. 2008). Det vil også ha
negative følger for barnets utvikling dersom ikke fedre med fødselsdepresjoner får hjelp (Paulson 2010).
Men hjelpen kan ikke tilbys om problemet ikke er
avdekket! Fedre bør i større grad inkluderes i svangerskapsomsorgen og arbeidet med tidlig innsats,
men en bør også ta i bruk kartleggingsinstrumenter
som kan fange opp både mødre og fedre som sliter.
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barnevernspedagog og har master i
familieterapi.

RUSFORSKNING

Rusfrie nettverk bidrar til
økt livskvalitet

Foto:Colorbox

Stadig færre 15-åringer
drikker

En ny artikkel fra NorComt-studien ved SERAF har
undersøkt hvordan det går med pasienter et år etter
at de startet i behandling, og sett nærmere på effekten av rusfrie sosiale nettverk.
Den gjennomsnittlige pasienten rapporterte forbedret livskvalitet etter ett år. Forbedringene var størst
for dem som hadde fått et nytt, rusfritt nettverk og for
dem som allerede hadde et rusfritt nettverk.
Kilde: SERAF/UIO

I 1999 drakk 55 prosent av alle norske 15–16-åringer
alkohol minst én gang i måneden. Siden den gang
har andelen blitt stadig mindre. Nå drikker bare 24
prosent like ofte, viser ny rapport.
Kilde: Folkehelseinstituttet
Foto:Colorbox

Syntetiske opioider en økende
helsetrussel
Sterke syntetiske opioider er en økende helsetrussel for Europa. Overdosedødsfallene øker og nye
psykoaktive stoffer er stadig tilgjengelige, viser
EUs årlige narkotikarapport.
Kilde: Folkehelseinstituttet

Foto:Colorbox

Parterapi ved rus og avhengighet
En ny håndbok i parterapi, som ble lansert den 10.
oktober, inkluderer et kapittel dedikert til forståelse
av parterapi som behandling ved rusmiddellidelser.
Kapittelet Parterapi ved rus og avhengighet er skrevet
av psykologene Ayna Johansen, forsker ved SERAF, og
Michelle Leonard, professor i psykologi ved University of Michigan Dearborn.
Boka heter «Håndbok i parterapi» og kan kjøpes hos
Fagbokforlaget.no.
Foto:Shutterstock

Kilde: SERAF/UIO
RUSFAG
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AKTUELT

Program for folkehelsearbeid i kommunene:

Vi er i gang!

Foto: Shutterstock

Av: Karin Gustavsen, Korus - Sør

Da er vi i gang! KoRusene i Øst, Sør og Oslo bistår nå
fylker og kommuner som kom med i programmet fra
2017. Fylkene som fikk programmidler, er Oslo, Oppland, Østfold, Vestfold og Agderfylkene, sistnevnte
samsøkte (to fylker som skal slå seg sammen, søkte
sammen) og fikk god uttelling for det. Formålet med
programmet er å bidra til en langsiktig styrking av
kommunenes arbeid med å fremme befolkningens
helse og trivsel. Programmet skal rettes inn mot psykisk helse og rusforebyggende arbeid. Barn og unge
er en prioritert målgruppe. Det skal legges vekt på
tiltak som styrker barn og ungdoms ressurser, og som
bidrar til innenforskap gjennom deltakelse, mestring
og trivsel i lokalsamfunnet.
KoRusene i landet har lang og god erfaring med
å jobbe som brobygger mellom statlige føringer og
lokale initiativ. Vi har en rekke tilbud som er relevante
for kommunene som nå er med i programmet. I både
region Sør, Øst og i Oslo er KoRus meget aktive og har
fått plass i så vel Samordningsrådet i det enkelte fylke
som i faglige fora som er etablert. Konkret er det slik
at vi i Sør nå også både veileder enkelttiltak som har
mottatt midler fra programmet, og samarbeider med
RVTS og RBUP om et felles folkehelsepartnerskap i vår
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region. I både Sør, Øst og Oslo er det gjennomført eller
skal gjennomføres varianter av kick-off for alle kommuner og bydeler som har mottatt midler. I Oslo som
i Agder rigget vi for speed-date mellom kommunene/
bydelene og forskning + kompetansemiljøer. I Øst har
bl.a. Østlandsforskning fått en viktig rolle som bindeledd mellom forskning og praksis, tilsvarende ser
vi i Sør, der Universitetet i Agder er tungt inne. Så det
blomstrer, rett og slett! Akkurat som mottoet i Vestfold
for hele programmet: «I Vestfold har vi oppvekstmiljøer der alle barn og unge blomstrer.»
Om det er skjær i sjøen? Tja, selvfølgelig er det
noen grøfter, litt kronglete vei og ikke full oversikt.
Men det må vi
regne med, og det
skal vi håndtere.
For i all hovedsak
er programarbeidet
preget av stor lyst,
vilje og evne, og
ikke minst er det
kjærkomment –
dette tror vi på – rett
og slett!
Foto: KoRus - Sør

Eit «påminningshus» om barna som
er pårørande
«Hugs: Barna som er pårørande, har rett til tilpassa informasjon!» Dette står på eine sida av «påminningshuset» som no
er spreidd til ulike tenestekontor i Haram i Møre og Romsdal. Idéen om ei påminning, forma som eit bordkort, dukka
opp i arbeidsgruppa for «Barnespor i kommunen», eit utviklingsarbeid som Haram har gjennomført i samarbeid med
KoRus i fylket. Målet med satsinga har vore å implementere
Helsepersonellova 10a, mellom anna gjennom kompetansehevande tiltak, utvikling og innføring av rutinar og verktøy.
I samarbeid med eit lokalt trykkeri blei idéen utvikla vidare,
til «huset» stod ferdig!

ETTERLATTE VED NARKOTIKARELATERT DØD
KONFERANSE 16. NOVEMBER 2017
Høgskulen på Vestlandet, Kronstad – Mimes brønn
I forbindelse med oppstarten av et 4-årig nasjonalt forskningsprosjekt som utgår fra Høgskulen på Vestlandet (HVL), inviterer HVL
sammen med Bergen kommune til en konferanse om etterlatte ved
narkotikarelatert død. Her vil etterlatte, internasjonale og nasjonale
fageksperter og politikere løfte frem tema som sorg, stigma, hjelpetiltak med mer. En spennende teaterforestilling av Morten Joachim
og Riksteateret er også inkludert.
Konferansen er GRATIS.

e-læring
e-læring har utviklet e-læringsprogrammet
KoRus-Øst
i Ansvarlig Vertskap. AV-e er et tilpasset
kurs for alle som jobber på steder med
skjenkerett.

KoRus-Øst har hatt oppdraget med å utvikle e-læringsprogram
skap. AV-e er er et tilpasset kurs for alle som jobber på sted
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Godkjent av Den norske legeforening med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning i Allmennmedisin, samt 4 timer som valgfritt
kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning i Rus- og avhengighetsmedisin.

Innhold:
P Alkoholens rolle i samfunnet og norsk alkoholkultur
P Alkoholens egenskaper og virkning
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P Alkoholloven og sentrale skjenkebestemmelser
P Overskjenking og definisjon av åpenbart påvirket

TEMA: ELDRE OG RUS

TIDLIG INN,
SEINT I LIVET
ARTIKKEL

Av: Lena Müller og Runa Frydenlund, KoRus - Oslo

Vi møter fortsatt forestillinger som: «Å ta fra de gamle glasset er å ta fra dem de
siste gleder.» Hvordan kan vi som hjelpere møte utfordringer og problemstillinger
i forbindelse med eldre og rus?
Det er et faktum at alkohol brukes i store deler av befolkningen. Forbruket har økt mest blant de over 50
år, kvinner drikker mer enn før og forbruket synker
ikke med alderen.1 Velstandsøkning, utenlandsreiser,
bedre økonomi og mer tid – de eldre nyter godt av
dette og drikker mer.
KoRus - Oslo har siden 2011 arbeidet med tematikken eldre og rus, noe som har ført oss inn i et vell
av problemstillinger. De første og tyngste utfordringene vi fremdeles møter, er alle forestillingene. Å ta
fra de gamle glasset er å ta fra dem de siste gleder. Eldre bør ha honnørkort på polet, gammel vane er vond
å vende. Og den mest tankevekkende, kan hende:
Det er ikke så farlig, de har så kort tid igjen (å leve
går vi ut ifra). Forestillinger som bygger opp under
tanken om at gamle folk er det ikke så nøye med, de
skal snart dø, og de må få kose seg den tiden de har
igjen. Eldre blir en gruppe med felles karakteristikk
som vi kan behandle på lik måte. Er eldre en tanketom gruppe mennesker som ikke har krav på innsyn i
egen helse, som det egentlig ikke er så nøye med? Og
som, på lett reduserende vis, bokstavelig talt har rett
til å kose seg i hjel? Samtidig er det slik at mennesker på 70+ har andre utfordringer enn dem som er
yngre, både mentalt og fysisk. Kroppen er mer utsatt
under alkoholinntak. Dette gjør eldre mer sårbare.
Samtidig bruk av legemidler og alkohol kan hos eldre
øke risikoen for alvorlige bivirkninger. Det er for
eksempel en kjensgjerning at mange fallskader har
sitt utspring i inntak av alkohol og legemidler, gjerne
1 Tall fra SSB, SIRUS, Fhi, NorLag og HUNT
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i kombinasjon. Det er også et faktum, på tross av at
eldre generelt sett lever gode liv, at vi i denne fasen
kommer i kontakt med dype eksistensielle spørsmål:
Hva slags liv har jeg levd? Hva slags relasjoner har
jeg hatt? Mange eldre føler på ensomhet. Enkene er
det mange av, og vi vet fra svenske undersøkelser2
at enker er sårbare mot å utvikle alkoholbruk i eldre
alder. Alkoholen, rusen er det lett å ty til. På mange
måter kan siste fase av livet for noen ligne på en av
de første: en litt famlende tilknytning til livet.
Hvordan forholder hjelpeapparat og pårørende
seg til dette, at eldre drikker mer og oftere, vanligvis i
kombinasjon med legemidler? Det er en relativt kjent
sak at det skorter på mot. Mot til å spørre, til å utforske, være nysgjerrige. Kanskje er det ikke bare mot
som mangler, men også vilje? Kanskje mangler vi
også kunnskap om hvordan vi skal snakke sammen
på en god måte om vanskelige temaer, og samtidig
vise respekt for den eldre? Kan hende gjør tanken om
at det ikke er så mye igjen av livet seg gjeldende, kanskje bruker vi den som en buffer mot ubehaget ved
å snakke om det som er vanskelig? Selv om emnet er
komplisert, trenger ikke samtalen å være det. Hvis
det oppleves som vanskelig å snakke sammen, er det
ikke fordi det er innviklet, men fordi det er noe du
kanskje prøver å vri deg unna.
Og rusbruk får konsekvenser for andre – ektefelle,
voksne barn, barnebarn. Foreldre melder at de ikke
ønsker å sende barna til besteforeldrene. Det drikkes
2 Runa Frydenlund: Eldre, alkohol og legemiddelbruk. En kunnskapsoppsummering. 2012

for mye. Så når er det ok å si ifra? I mellommenneskelige spørsmål finnes det ofte ingen fasit på når noe
er ok eller ikke. Vi stanger igjen mot kategoriseringene: de gamle som en enhetlig gruppe. Vi møter våre
egne barrierer, vi bruker unnskyldninger for å unngå
å forholde oss til det som er ubehagelig. Spørsmålet
om når skal byttes ut med det å ta stilling til om du
har lyst til å bry deg; orker du som fagperson, som
pårørende, som medmenneske å bry deg? Dersom
svaret er ja, så hold dette oppe, spør: «Hvordan er det
å være deg? Hvordan er det å være gammel, å ha mistet mannen din og nesten hele venneflokken? Hva er
det som gjør at du drikker så mye i nesten alle livets
sammenhenger? Mangler du kunnskap, er livet tøft,
har du sorg, trenger du hjelp?» Å si ifra om noe som
bekymrer, handler om å være undrende, ikke nødvendigvis til selve forbruket, men til livet i seg selv. Og
du viser at du bryr deg om det andre mennesket.
Å være undrende kan bidra til å avdekke et behov
for hjelp. Mange eldre debuterer med en avhengighet
sent, kanskje utløst av en sårbar livsfase. På hvilken
måte kan samtaler på et tidligere tidspunkt bidra til
å stoppe en slik ut utvikling blant de eldre? Hvilken
rolle spiller den eldres familie, barn og kanskje ektefelle i dette? Kan de bidra som motivator til å søke
behandling?
Eldres rusproblem er underkjent, underdiagnostisert og underbehandlet. Kan undring og involvering
bidra til å endre dette?
Danske undersøkelser viser at eldre personer over
65 år svært sjelden søker behandling for sitt alkohol-

problem. Ambivalens rettet mot utbytte av behandlingene gjør at de faller fra eller unngår å søke hjelp.
Hvor er motivasjonen for endring? De som søker
behandling, påpeker press fra familie/ektefelle som
viktigste faktor for å oppsøke hjelp, i tillegg til akutte
helseproblemer. Dersom hjelpetjenestene og andre
nære i omgivelsene tør å spørre tidligere, har tid til
samtaler og utredninger og mestrer gode samtaleverktøy med fokus på motivasjon for endring, vil det
kanskje bidra til en sterkere motivasjon til å endre
alkoholforbruket.
Det handler om å styrke helse og livskvalitet.
Nettverk Eldre og Rusbruk Oslo (NERO) har lang
erfaring med å ta opp helseskadelig rusbruk i et
tydelig og konkret helseperspektiv, en metode de
kaller «Helseknaggen». Økt kompetanse om samtaleteknikk og alkohol – og legemiddelrelaterte problem
i helsetjenesten – kan være en måte å identifisere
alkoholforbruk på, slik at tidligere innsats kan tilbys
med tilpasset hjelp.
De fleste av oss som skriver og leser dette, er
yngre enn de gamle. Det betyr at vi ikke vet hvordan
det er å være 68, 74, 86. Spør, lytt, vær til stede. Er du
bekymret, så ta det opp med den det gjelder, uansett.
Det er ikke et spørsmål om når, det er ikke et spørsmål om det skal gjøres, vi skal ikke lure på når. Vi skal
finne ut hvordan, hva som er bra for den andre å
høre, hvilke spørsmål den andre synes det er bra å få.
Så ja, når du kjenner at noe ikke stemmer, når
bekymringen strammer: så spør. Og tenk på hvordan
– hva tjener den andre?

Illustrasjonsfoto: Colourbox
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TEMA: ELDRE OG RUS

HVORFOR SÅ DERE
IKKE MEG?
INTERVJU

Av: Helga Melkeraaen, KoRus - Midt-Norge

«Hvorfor hadde hjelpeapparatet så lite fokus på familien rundt mens mor
forsvant ned i glasset og ble gradvis borte for oss?» spør Christa Oscarsson.
rer å oppleve at ens egen mor går til
Christas mor utviklet et omfattende
grunne. Som Christa selv sier det:
alkoholproblem i godt voksen
«Enn om de hadde spurt hvordan
alder. Med sosial fasade, pent
det gikk med meg? Eller sagt at
hjem og god stilling som
nå skal vi ta ansvar for din mor,
elsket lærer kunne alkoholdet er jobben vår.»
problemene utvikle seg over
For ingen spurte Christa
mange år uten at noen tok
hvordan hun hadde det. Famigrep. Christa forteller at det
lien rundt fikk heller ikke tilbud
alltid var alkohol i hjemmet
om samtaler i hjelpeapparatet
til de fleste anledninger, men
som hadde ansvaret for mor.
at dette var «til å leve med»
Etter hvert fikk Christa store
i mange år. Både kollegaer,
helseplager på bakgrunn av pånaboer og venner var vitne til
rørendebelastningen, det førte
at morens alkoholbruk etter
Her ser vi Christas mor gjennom
et vinglass. Christa forteller at
henne inn i ulike utredninger i
hvert kom ut av kontroll og
morens
alkoholproblemer
utviklet
spesialisthelsetjenesten. Diffuse
tok fullstendig overhånd over
seg over mange år uten at noen
smerter,
søvnløshet, hjertebank,
livet hennes. Hun forsvant
tok grep. Foto: Privat.
svimmelhet og utmattelse kan
gradvis inn i rusen og ble etter
jo være så mangt. Det virket som
hvert pleiepasient med betydelig
om ingen i helsevesenet evnet å se at
oppfølging fra hjemmesykepleien.
de ulike symptomene faktisk kunne ha
Pårørende til rusavhengige sliter
sammenheng med en krevende livssituasjon over
seg ofte ut i forsøk på å demme opp for den
mange år.
fryktelige situasjonen de må forholde seg til, at deres
Pårørende til mennesker med rusproblem får,
nære og kjære mister kontrollen over eget liv, endrer
nesten uten unntak, ulike belastninger som etter
personlighet og etter hvert gir blaffen i det meste
hvert kan føre til redusert livskvalitet. Christa er også
bortsett fra å ruse seg. Tap av verdighet er smerteopptatt av at pårørende som regel ikke vet at de selv
fullt å være vitne til, og slik var det også for Christa,
har behov for hjelp eller har kunnskap om hva de
som i mange år sto på og gjorde alt hun maktet for å
trenger for sin egen del. De kobler ikke egne helsehjelpe. I denne prosessen mistet hun fokus på egne
plager med den krevende og utmattende situasjobehov og hva hun selv trengte for å takle å stå i det
nen de står i som pårørende. Derfor mener Christa
emosjonelle kaoset og maktesløsheten det medfø-
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“

– Å få tidlig hjelp
for sin egen del kan
utgjøre en stor
forskjell i mange
menneskers
liv.

Christa forteller at ingen spurte henne om hvordan hun hadde det. Familien rundt fikk heller ikke tilbud om
samtaler i hjelpeapparatet som hadde ansvaret for mor. Foto: Privat.

det er nødvendig at fagfolk har kunnskap om hvilke
belastninger mange pårørende står i, kjenner symptomene på overbelastning og tør å spørre og bry seg.
Helsepersonell og andre fagfolk som er i berøring
med pårørende, må rutinemessig inkludere spørsmål
som gjør det enklere for pårørende å være åpne om
situasjonen sin. Det kan bidra til tidlig hjelp, som
igjen kan forebygge helsesvikt over tid.
Å få tidlig hjelp for sin egen del kan utgjøre en stor
forskjell i mange menneskers liv. For det handler om
mange. For hver person som utvikler rusproblem,
er det i gjennomsnitt 3–4 nære familiemedlemmer,
både voksne og barn, som står rundt og blir involvert
i det som skjer.
Etter morens død i 2007 fikk Christa etter hvert
tilbud om pårørendekurs og kontakt med andre
pårørende. Opplevelsen av ikke å være alene, å få
sette ord på felles tanker og følelser, er for mange den
beste hjelpen, og slik var det også for Christa.

I dag er hun fortsatt plaget, noe hun selv mener
i stor grad skyldes mange års krevende innsats som
pårørende. Kanskje det kunne ha vært annerledes
om noen hadde sett henne og sørget for at hun fikk
avlastning og tilpasset hjelp for sin egen del.
På spørsmål om hva hun skulle ønske av hjelpeapparatet, sier hun følgende: «Alt helsepersonell
i både kommuner og spesialisthelsetjeneste må ha
basiskunnskap om hvordan sykdom og traumer belaster nære pårørende, og være opptatt av ikke bare
pasienten, men hele familien.»
Hun oppfordrer til at pårørende alltid innlemmes
uansett. Selv om pasienten ikke ønsker å involvere
pårørende i egen behandling, har pårørende både
rett til og nesten uten unntak behov for hjelp og
bistand for sin egen del. «Selv om mye har blitt bedre
når det gjelder pårørendearbeid, er det fortsatt en vei
å gå før dette blir en realitet,» sier Christa.
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FORSKNINGSFUNN

Demens og alkoholvaner
– et pårørendeperspektiv
Hovedfunn fra masterstudie: Eldre personer med demens og deres
alkoholvaner. Om pårørendes erfaringer, kunnskaper og refleksjoner.
I denne kvalitative studien er 11 pårørende til personer med demens blitt intervjuet.
Studien viser at tradisjoner og tidligere drikkemønstre er viktige med hensyn til alkoholvaners
verdi. Alkoholbruk har en kulturell betydning: Den
markerer helg, ferie, høytid og fest. Funnene viser at
et moderat alkoholkonsum kan bidra til gode felles
opplevelser. Mange personer med demens er imidlertid opptatt av å bevare hukommelsen best mulig og prioriterer dette framfor å opprettholde sine
tidligere alkoholvaner.
Funnene viser store variasjoner når det gjelder
endringer av alkoholvaner i forbindelse med demens.
Enkelte slutter helt å drikke, andre øker forbruket og
noen har ingen store endringer. Hvilken verdi alkoholbruk har i denne sammenhengen, varierer også.
Studien viser at også mange eldre personer med
demens følger (og har fulgt) trender i samfunnet når
det gjelder alkoholvaner. Det er ikke lenger nødvendigvis tabubelagt å fortelle om et daglig alkoholinntak.
Flere hadde gjennom livet endret sitt inntak fra å være
avholdende til å drikke moderat og mer enn det. Mange
hadde fulgt råd fra helsepersonell og media om å drikke
litt vin daglig for helsas skyld.
Pårørende opplever stor belastning når de må
forholde seg til både demenssykdom og et problematisk alkoholforbruk. Enkelte kan begynne å drikke
betydelige mengder alkohol etter å ha fått demens.
Funnene viser at pårørende har en viktig rolle når det
gjelder å regulere alkoholinntaket til personer med
demens.
Studien viser imidlertid at de fleste pårørende
har en åpenbar mangel på kunnskap relatert til eldre
(med demens) og alkoholbruk. Dette samsvarer med
egne kliniske erfaringer. Funn viser også at mange
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personer med demens og deres pårørende følger
anbefalinger fra helsepersonell angående bruk av
alkohol.
Funnene viser at temaet er sammensatt, det er
behov for mer forskning for å kunne utarbeide gode
retningslinjer. Helsedirektoratet anbefaler ikke å
drikke alkohol for å få god helse. For den sårbare hjernen til personer med demens er det nok best å unngå
alkohol, men dette bør vel veies opp mot den positive
verdien et beskjedent alkoholforbruk kan ha for personer med demens og pårørende.

Helene K. Broen har skrevet masteroppgave om eldre med
demens og deres alkoholvaner, og har intervjuet pårørende.
Hun kan kontaktes på mail for mer informasjon om
masteroppgaven: Helene.Kjeka.Broen@stolav.no

Intervalltrening holder
cellene spreke hos eldre

mellom alkohol- og
cannabisbruk blant
ungdom
Ny artikkel om alkoholberus
else blant cannabisbrukere
som baserer seg på Ungdataundersøkelsen, viser en sterk
sammenheng mellom bruk av
alkohol og bruk av cannabis
for ungdom i alderen 13–19 år.
Ifølge artikkelen er det en sterk
sammenheng mellom hyppig
alkoholberuselse og det å ha
brukt cannabis i løpet av siste år.
I hovedsak er det slik at jo oftere
en ungdom drikker seg beruset,
desto større sannsynlighet er det
for at ungdommen bruker cannabis oftere.
http://www.tandfonline.com/
doi/full/10.1080/09687637.2017.
1358356

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Cellenes evne til å lage energi
blir svekket med alderen, men
intervalltrening kan bremse
denne utviklingen. I alle celler
finnes det mitokondrier som
produserer den energien cellene
trenger. Når vi blir eldre, produserer mitokondriene mindre
energi.
Nå har forskere ved Mayoklinikken i Minnesota sett
nærmere på hva som skjer med
mitokondriene når du trener
styrke, intervaller eller en kombinasjon av de to.
Forskerne tok muskelprøver
fra deltakerne og kunne se at
cellene lagde flere proteiner som

Sterk
sammenheng

mitokondriene kunne bruke i
kraftverket sitt. Aller størst utslag
hadde intervalltreningen. Hos
gruppen med 65–80-åringer økte
kapasiteten til mitokondriene
med 69 prosent etter en periode
med tre intervalløkter i uka.

Referanse:
Robinson, Nair mfl.: Enhanced Protein
Translation Underlies Improved
Metabolic and Physical Adaptations
to Different Exercise Training
Modes in Young and Old Humans

Illustrasjonsfoto: Colourbox
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Tror på

DROP-IN-BEHANDLING
for pasienter

ARTIKKEL

Av: Marit Vasshus, KoRus - vest Stavanger

Hva er god helsehjelp? I hvilken retning går behandling i spesialisthelsetjenestenes poliklinikker? Behandlere, brukere og forskere møttes til diskusjon
på STARUS-konferansen i Stavanger.

Utvikling av poliklinikker i helsetjenestene var tema
på STARUS-konferansen i vår, og i etterkant har en
gruppe av behandlere, brukerrepresentanter og forskere møttes for å oppsummere hva man tenker er
muligheter og god hjelp i poliklinikker.

Kan pasienter selv styre når de vil ha hjelp?
Hva kan tidligere pasienter eller pasienter i aktiv
behandling gjøre når de har akutt behov for støtte?
Det er et av temaene som deltakerne på konferansen
var opptatt av, fordi ukesvis med ventetid for å få
hjelp i spesialisthelsetjenestene kan føre til sprekk og
eskalerende rusmisbruk.
–– Vi bør ha en politikk som åpner mulighet for å
komme raskt til en behandlingstime. Hvis vi åpner
for at tidligere pasienter i større grad kan styre
når de trenger hjelp, kan vi opprette «Brukerstyrte
stoler». Det kan være knyttet til et drop-in-tilbud
for pasienter, slik flere savner, sier psykologspesialist May-Karin Gismervik ved Rogaland A-senters
poliklinikk. Hun har deltatt på konferansen og har
mange års klinisk erfaring som terapeut i både rusog psykiatribehandling.
Rask tilgang på hjelp
–– Hvis vi etablerer en politikk som gjør det mulig for
tidligere pasienter som frykter en sprekk, å raskt
få en time til behandling, er det et gode. Det kan
også gjelde pasienter som er i aktiv behandling,
men som plutselig trenger støtte før neste avtale,
fremhever Gismervik.
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Rogaland A-senters poliklinikk tilbyr allerede i
dag pasienter med akutt behov å slippe til «utenom
køen» hvis en behandler i teamet har ledig time. Hvis
en kollega er syk en dag, stiller vi andre opp og tar
slike timeavtaler, sier Gismervik. Drop-in-hjelp er en
god idé, understreker psykologspesialist May-Karin
Gismervik.

Til stede der folk bor
Et annet ønske fra deltakerne på STARUS-konferansen var at folk må få hjelp der de bor. Rogaland Asenter har kontorer på Bryne, i Sandnes og på Strand
i Ryfylke. Dette ønsket er relevant og bidrar til at pasienter enklere kan gå i behandling der de bor, påpeker
Gismervik. Lett tilgjengelig hjelp nær bostedet kan
ha betydning for om man klarer å møte til avtaler.
–– Ambulerende hjelp, det vil si at behandlere oppsøker pasienten enten der han/hun bor eller hos
samarbeidspartnere nær pasientens bosted, bidrar
også i større grad til at pasienten klarer å møte til
avtaler i en sårbar periode i livet sitt. Dette driver vi
litt med, og i psykiatrien har de egne ambulerende
team, påpeker Gismervik.
Familier trenger hjelp
Forskning viser også at å inkludere familier i behandling gir større gevinst og resultat av rusbehandling
enn å jobbe med den enkelte pasient alene. Familiefokus er også et ønske fra brukerrepresentanter på
STARUS-konferansen.
–– Ved Rogaland A-senter er vi ganske flinke til å

May Karin Gismervik under en «Open Space»-sesjon på STARUS-konferansen i Stavanger i år.
Foto: Marit Vasshus

inkludere familien i behandling. Vi vil fortsette å
holde fokus på familien og validere dette som en
virksom metode i rusbehandling, bekrefter Gismervik.

Smidigere samarbeid mellom hjelpere
Hospitering ved hverandres behandlingsvirksomheter kan øke graden av samarbeid, fordi vi da kjenner
til hverandres tjenester, sier psykologspesialisten. En
ukes hospitering for nye psykologer, leger aller andre
fagfolk kan bidra til smidigere samarbeid, noe som
både brukerrepresentanter og fagfolk ønsker seg.
Gismervik tar også opp tråden om skjev kjønnsfordeling blant behandlere i rusfeltet. Det er en faglig
utfordring at det er få mannlige terapeuter i rusbehandling, det kan nærmest være et avvik, hevder
hun. Få menn tar langtidsutdanning, noe som er en
samfunnsutfordring, mener psykologspesialisten.
Det har ikke lønnet seg å ta lang utdanning, etter-

som kort vei til raske penger har fått utvikle seg til
en verdi i dagens samfunn. Det gir videre lite status
å jobbe innenfor rusfeltet, selv om Legeforeningen
har etablert en spesialitet innen rusmedisin. Dette
er spennende og utviklende for vårt fagmiljø og gir
pasientene et bredere og kvalitativt bedre behandlingstilbud.
Gismervik er for å redusere eller begrense medikamentbruk i behandling, for eksempel ritalin og
opiater. Hun representer ett av flere syn blant
deltakerne på konferansen. Erfaring viser at en del
pasienter får medikamenter under behandling fordi
de hevder at de må ha det. Så viser det seg at dosene
er så høye at når de avslutter behandlingen, lever de
av å selge deler av dosen som de får tildelt.
–– Dette er politikk. Min faglige vurdering er derimot
at man skal være forsiktig med medikamentell behandling overfor pasienter med avhengighet, sier
psykologspesialist May-Karin Gismervik.
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TIUR-PROSJEKTET
EVALUERT
ARTIKKEL

Av: Knut Arne Gravingen, KoRus - Øst

Ringsaker kommune har hatt en offensiv satsing på rus- og kriminalitets
forebyggende arbeid gjennom SLT-modellen. Satsingen har vært i tråd med
kommunens visjon om vekst og utvikling og kommuneplanens føringer for å
sikre trygge og gode oppvekstvilkår for barn og unge.
«Tidlig intervensjon – unge og
rus» (TIUR) i Ringsaker er et
produkt av SLT-samarbeidet
mellom kommune og politi. Etter en treårig prosjektperiode ble
TIUR implementert som modell
i ordinær drift fra 2014. Evalueringen beskriver TIUR-modellen
og i hvilken grad målene for
tiltaket er nådd. Kvalitative intervjuer med ansatte og ungdom
har vært den viktigste datakilden. Evalueringsprosjektet
har vært et samarbeid mellom
Ringsaker kommune, KoRus-Øst
og Høgskolen i Innlandet, som
sammen har finansiert prosjektet.

vei inn i en mer ukontrollert bruk av
illegale stoffer. Disse ungdommene
har det bedre i dag, og de har fått en
mer stabil livssituasjon, sier Børge
Baklien og Marit Bye ved Høgskolen
i Innlandet.

I håndboken «Tidlig intervensjon – unge
og rus» er erfaringer fra TIUR-prosjektet
beskrevet, for å sikre videreføring og for
å kunne være til nytte for andre kommuner.

Bedre hverdag for dem som
trengte det
Evalueringen viser at ungdommer som fra før hadde
det bra, ikke opplevde noen større endring med
tanke på familie-, skole- eller livssituasjon. For disse
handler rusforebygging om å endre holdninger til
bruk av illegale rusmidler. Men for ungdommene
som hadde en vanskelig livssituasjon før de kom inn
i TIUR, har det vært merkbare endringer. – Før TIUR
hadde enkelte av ungdommene problemer med å
stå i jobb eller fungere på skole. Noen hadde utfordringer med angst og depresjoner, og andre var på
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Takket TIUR
Ungdom er i en modningsprosess.
Deres måte å tenke på gjorde at
mange uten tvil hadde stor nytte av
samtalene med ungdomskontakten.
Mange har takket TIUR for at de har
fått det bedre, mens andre vektla
endringer i det sosiale hverdagslivet.
– Ungdommene erfarer at de etter
TIUR kan reflektere mer nyansert
rundt dette med rusmiddelbruk, sier
Baklien.

Et viktig puff til endring
Ungdommene forbinder TIUR med avdekking av
bruk av illegale stoffer, urinprøver og samtaler med
ungdomskontakten. For enkelte var det å bli tatt av
politiet en vei inn til mer oppfølging i hjelpeapparatet. Enkelte anså også det å bli tatt av politiet som et
vendepunkt, mens andre syntes det var vanskelig å
bli behandlet som en kriminell.
– For de fleste var oppfølgingen i TIUR et skritt
inn i en endringsprosess når det gjaldt bruk av illegale rusmidler. Urinprøver hjalp også mange av ung-

Børge Baklien og Marit Bye fra Høgskolen Innlandet har hatt oppdraget med å evaluere TIUR-prosjektet.
Foto: Knut Arne Gravingen.

dommene til å holde seg unna illegale rusmidler. De
som hadde størst utbytte av TIUR, var de som hadde
større utfordringer med skole, jobb, rusmiddelbruk
og psykiske problemer, sier Baklien.

Bedre og mer helhetlig tilbud
TIUR-modellen er en samarbeidsform med en
tiltaksvifte som muliggjør et helhetlig tilbud til den
enkelte ungdom. TIUR-samarbeidet har ført til
kompetanseøkning, og de ansatte er blitt tryggere og
modigere. De tør å spørre om rusmiddelbruk og kan
ta den nødvendige samtalen om bruk av rusmidler
med ungdommen og foreldre.
– Tiltakene er i tillegg utviklet slik at de virker
sammen på en logisk måte. TIUR-samarbeidet er et
velfungerende tverrfaglig samarbeid med en integrert kjerne med felles forståelse og målsettinger, sier
Baklien.
Målsettingene oppnådd
TIUR-prosjektet har i stor grad nådd de effekt- og resultatmålene som kommunen hadde satt for tiltaket.
De fleste ungdommene har en bedre livssituasjon etter TIUR, og bruken av illegale rusmidler er mindre.

Styrket tverrfaglig samarbeid
Det tverrfaglige samarbeidet er styrket, ettersom
TIUR har en integrerende kjerne der de ivaretar det
faglige mangfoldet ved aktivt å bruke den forskjellige
kompetansen de ansatte har med seg inn i samarbeidet. TIUR er også i tråd med Opptrappingsplanen for
rusfeltet (2016–2020).
Bedre rustet til egenrefleksjon
TIUR-prosjektet har gitt ungdommen en pause til
å tenke gjennom konsekvensene av sitt rusmiddelbruk for familie, venner, skole og jobb. – I dialog
med voksne som har kompetanse på ungdom og
rusmidler, kan ungdommen bedre selv sette ord på
sin egen rusmiddelbruk og livssituasjon. Når dialog
med ungdom skaper refleksjon, så har TIUR lykkes,
sier Baklien.
Håndbok sikrer videreføring
Ringsaker kommune utarbeidet håndboken «Tidlig
intervensjon – unge og rus» for å sikre videreføring
av prosjektets metodiske tilnærming i det rusforebyggende arbeidet i kommunen. Erfaringene som er
beskrevet, vil også være til nytte for andre kommuner
i deres forebyggende arbeid.
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TEMA: ELDRE OG RUS

ALKOHOL, LIVSSTIL OG
HELSEUTFORDRINGER
hos middelaldrende og eldre i et fastlegeperspektiv
ARTIKKEL

Av: Marit Vasshus, KoRus - vest Stavanger

Befolkningen i Norge, spesielt eldre, drikker stadig mer, men vi ser ikke flere
«alkoholikere». Gir ikke økt alkoholforbruk helsevansker eller skader hos
middelaldrende og eldre? Dette spørsmålet vekket forskningsinteressen til
fastlege og postdoktor Torgeir Gilje Lid, KORFOR Helse Stavanger. Han påpeker
at pasienter kan ha alkoholrelaterte helseproblemer uten at det trenger å
handle om misbruk eller avhengighet.
Hva er forløpet før et alkoholproblem blir så stort at
det handler om misbruk eller avhengighet, undret
Gilje Lid som fastlege.
– Det er ingen tydelig forskjell mellom pasienter
som har utviklet problematisk bruk, og folk flest som
har et ansvarlig forhold til alkohol, sier han.

Helsepersonells egne barrierer
Gilje Lid hevder at som helsepersonell er vi redde for
å kategorisere og invadere andre. Fastlegen mener at
helsepersonell synes det er vanskelig å spørre om alkoholforbruk også blant eldre, og at det er våre egne
barrierer som hindrer oss, ikke pasientens.
– Helsepersonell definerer ikke alkoholbruk som
normalt, vanlig og økende, men som noe spesielt,
forklarer Gilje Lid. Helsepersonell bruker ord som
«å avdekke alkoholproblemer», og myndighetene
ønsker å kartlegge befolkningen med økt fokus på
eldre. Alkohol kan forårsake eller påvirke en rekke
sykdommer både tidlig og sent i forløpet også hos
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middelaldrende og eldre. En stor gruppe blant befolkningen kan ha grader av alkoholrelaterte helseproblemer uten å få hjelp for dette. Alkoholforbruket
har ikke ført til så store vansker at de har falt utenfor,
og sammenhengen mellom alkoholforbruk og helseproblemer blir lite synlig, selv om det kan være svært
relevant, sier Gilje Lid.

Pasientens bestilling
I et fastlegeperspektiv er det viktig å adressere det
som pasienten selv presenterer som et problem, og
som oppleves relevant for pasienten, understreker
Gilje Lid. Så blir det legens oppgave å avgjøre om det
kan være relevant å snakke om alkohol, og i så fall
utforske sammen med pasienten om det kan være en
sammenheng.
– Pasientsamtalen vil inkludere alkohol og livsstil
når det er naturlig. Dette krever økt bevissthet om
å bringe temaet inn i samtalen selv om det ikke er
tydelige tegn på misbruk eller avhengighet, sier Gilje

Illustrasjonsfoto: Colourbox
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– Når en er frisk og har et greit liv, kan en tåle et høyere
alkoholforbruk enn når en strever med helseproblemer eller
belastninger i livet, eller bare har blitt eldre

Lid. De fleste middelaldrende og mange eldre er
friske og har få helseproblemer, men livssituasjonen
gir flere anledninger til alkoholbruk. Fastlegen kan
bidra til økt bevissthet om livsstil.
Erfaring tilsier at jo større et problem er, desto
vanskeligere er det å bringe temaet på banen fordi
det er knyttet mye skam til det å ha et alvorlig alkoholproblem. Temaet alkohol kan være relevant i
mange situasjoner, for eksempel ved høyt blodtrykk
eller søvnvansker. Dette er eksempler på hvor det er
naturlig å tematisere alkoholforbruket, uten at det
trenger å foreligge tegn på misbruk eller avhengighet,
forklarer Gilje Lid.

Sårbarhet
Ifølge fastlegen gjennomgår eldre normale fysiologiske endringer og får etter hvert flere sykdommer og
ofte medikamenter, som sammen gir økt sårbarhet
for alkohol. Samtidig er dette en gruppe hvor alkoholforbruket er betydelig økt. Derfor er det paradoksalt at man snakker mindre om alkohol med denne
aldersgruppen. I tillegg vil mange oppleve flere tap
etter hvert, både av jobb, nettverk og funksjon, og
slike tapsopplevelser kan også gi økt sårbarhet.
– Å være oppmerksom på sårbarhet er et mer
fruktbart utgangspunkt når det gjelder å informere,
forebygge og behandle alkoholrelaterte helseplager
blant eldre, mener Gilje Lid. Søvnvansker, angst,
depresjon, fordøyelsesproblemer, jobbproblemer,
jobbtap og samlivsvansker er eksempler på plager og
utfordringer som både kan være tegn på en sårbar
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situasjon for pasienten og tidlige tegn på helseproblemer grunnet for høyt alkoholforbruk. Derfor blir
det feil å ikke snakke om alkohol, sier fastlegen.
– Vi må justere egne tankemønstre og inkludere alkohol som en mulig medvirkende faktor ved
helseplager også hos middelaldrende og eldre. Vi må
frigjøre oss fra enkle tankemønstre om alkohol som
årsak og helseproblemer som virkning. Alkohol kan
samvirke med livssituasjon og helseproblemer på
mange ulike måter, fastholder Gilje Lid.

Lindre smerte – et gode eller et onde?
– Når en er frisk og har et greit liv, kan en tåle et høyere alkoholforbruk enn når en strever med helseproblemer eller belastninger i livet, eller bare har blitt
eldre, påpeker Gilje Lid.
Mennesker er ulike, og en endrer seg også over
tid. Det har også vært vanlig å hevde at menn tåler
mer alkohol enn kvinner, men sannsynligvis er en
slik gjennomsnittlig forskjell mellom kjønnene til
liten nytte i møtet med den enkelte. I Storbritannia
tilsvarer de nye anbefalte maksgrensene 8 enheter i
Norge for både kvinner og menn. Alkohol og vanedannende medikamenter kan lindre fysisk og psykisk
smerte, men begge deler kan på sikt bidra til økte
helseproblemer. Fastlegen er i en god posisjon til å
fortelle pasienten når det er lurt å være mer forsiktig
med eller avholdende fra alkohol hvis vedkommende
er i en vanskelig livssituasjon eller sliter med helseproblemer, mener Gilje Lid.
Fastlege Gilje Lid trekker en parallell til bruken av

Torgeir Gilje Lid er fastlege ved Nytorget legesenter, Stavanger. Han er postdoktor ved Regionalt
kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest, og tilknyttet Allmennmedisinsk forskningsenhet i
Bergen, Uni Research Helse. Foto: Uni Research

antibiotika og kunnskapen om antibiotikaresistens.
Over en tiårsperiode har nyansert informasjon til
befolkningen via media, og fra fastlegene selv i møtet
med pasientene, gitt en økt forståelse for resistensproblematikken og gjort det lettere for både pasient
og lege å si nei til antibiotikabruk når det ikke er helt
nødvendig. En nyansert offentlig debatt har sammen
med relevant informasjon i møtet med pasienten
ført til endringer i holdninger og praksis over tid.
De siste årene har det også vært en mer nyansert
offentlig debatt om alkoholforbruk og sammenhenger mellom alkohol og helse, mens det for noen år
siden enten handlet mest om «det gode liv» eller om
«alkoholisme». Og hvis kunnskapen som formidles i
konsultasjonen oppleves som relevant av pasienten
og formidles på en åpen måte, vil det sammen med
en nyansert offentlig debatt kunne bidra til positive
endringer. Folk flest tenker selv og snakker med hver-

andre, og holdninger og kunnskap kan endres over
tid, også hos leger, avslutter fastlege og PhD Torgeir
Gilje Lid.
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DATASPILL

SOM NY GAMBLING-ARENA
SPILLPROBLEMATIKK

Av: Magnus Eidem, KoRus - Øst

Når vi snakker om spilleproblemer, skiller vi ofte mellom penge- og
dataspillproblemer. I den senere tid har imidlertid dette skillet blitt noe mer
uklart. Såkalt «skinbetting» illustrerer denne utviklingen; dette er gambling
som finner sted og tar utgangspunkt i et av verdens mest populære dataspill,
Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).
I CS:GO, som er et førstepersons skytespill, er «skins»
virtuelle gjenstander som kan tilegnes i spillet. Skins
er kosmetiske oppgraderinger som gir nytt utseende
til våpen og utstyr; kort fortalt blir geværet eller kniven din dekorert med ny farge og nytt mønster. Det
er ikke snakk om å kjøpe seg bedre våpen eller andre
fordeler i spillet, det er kun snakk om visuelle egenskaper som gir spilleren status.

Betaler for det unike
Skins har en reell markedsverdi, og det er eksklusiviteten som avgjør verdien. Det er ikke uvanlig at
sjeldne skins koster tusenvis av kroner. Skins kan
skaffes på flere måter: de kan finnes i spillet, vinnes
i turneringssammenheng, utveksles mellom spillere eller kjøpes og selges på Internett. Facebook og
streamingsider som Twitch.tv er arenaer der kjøp og
salg følges, diskuteres og foretas.
Store beløp og hurtige trekninger
I jakten på det kostbare virtuelle ekstrautstyret kan
spillere også ty til gambling. Det er altså dette vi
kaller skinbetting. Dette innebærer at spillere satser
skins med tilsvarende verdi, og hvem som vinner,
avgjøres gjennom rene tilfeldighetsspill, slik som
myntkast. Ofte er det snakk om store beløp og hurtige trekninger. Kombinert med en stor interesse for
CS:GO er det gode grunner til å tenke at dette spenningsaspektet står sterkt i skinbettingen.
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Raske spill er de verste
Både forskning og erfaringer fra behandling av
spilleavhengighet viser at nettopp spill med hyppig frekvens (raske spill) er de potensielt sett mest
avhengighetsskapende. Veien er kort til flere klassiske
kognitive feilslutninger som kan opprettholde den
problematiske spillingen; har du vunnet, vil du spille
videre for å vinne mer, har du tapt, vil du spille videre
for å vinne tilbake det tapte. Denne dynamikken
kjenner vi godt fra spill på Online Casino, noe majoriteten av dem som søker hjelp for spilleavhengighet,
sliter med.
Skinbettingen tok overhånd
Våren 2016, da jeg fortsatt jobbet med behandling
av spilleavhengige, møtte jeg for første gang en
«skinbetter» i behandling. Det var en ung mann som
forklarte at skinbettingen hadde gått for langt, og at
han trengte hjelp til å komme seg ut av det. Konsekvensene han opplevde, var tilsvarende tradisjonelle
pengespillproblemer, det påvirket hele livet negativt.
I tillegg til store økonomiske utfordringer gikk det ut
over både relasjoner, arbeidsforhold og psykisk helse.
Det å være hektet på gambling i CS:GO er det samme
som å være hektet på Online Casino, hevdet han.
Han snakket av erfaring; tidligere hadde han hatt
problemer med nettbaserte gevinstautomater.
I behandlingen kom det fram at han også hadde spilt
CS:GO på et høyt nivå. I den senere tid hadde han
sluttet med selve dataspillet fordi gamblingen med

“

Dataspill kan for enkelte være en kilde til bekymring og problemer i seg selv,
men legger vi til de økonomiske utfordringene vi kjenner fra pengespillavhengighet,
blir omfanget av negative konsekvenser betydelig større.

Et enkelt bildesøk i Google viser bredden i ulike typer skins som er tilgjengelige.
Foto: Skjermdump

skins tok overhånd. Han beskrev at skinbetting var
enormt og helt ute av kontroll – i tillegg til at det retter seg mot unge mennesker.

Betydelige konsekvenser
Som andre nettbaserte pengespill er også skinbetting
svært tilgjengelig. Det er lett å overføre penger med
Vipps eller andre digitale betalingsløsninger, noe
som samtidig gjør transaksjonene mindre synlige
og vanskelige å oppdage for de nærmeste. Sett fra
et pårørendeperspektiv kan det også være vanskelig
å oppdage at dataspillingen kan innebære utstrakt
pengespill. Dataspill kan for enkelte være en kilde til
bekymring og problemer i seg selv, men legger vi til
de økonomiske utfordringene vi kjenner fra pengespillavhengighet, blir omfanget av negative konsekvenser betydelig større.
Definitivt ikke regulert
Et annet problematisk aspekt ved skinbetting er at
det foregår via nettsider som ikke opplyser om nasjo-

nalitet, eierforhold eller hvem som står bak. Skinbetting er på ingen måte regulerte spill som forholder
seg til lovverk eller spillmyndigheter. Siden det heller
ikke er krav om ID for å delta, er det grunn til å frykte
mørketall hva angår unge mennesker med denne
typen spilleproblemer. Om vi skal forstå utviklingen
og forebygge spilleproblemer, er det en forutsetning
at foreldre, skole, arbeidsliv, støttegrupper og hjelpeapparat er oppdatert på spillkultur og kjenner til
gråsonene mellom gambling og gaming. Her er det
rom for å utvikle et usunt forhold til pengespill i ung
alder, noe som kan være starten på spilleproblemer
man drar med seg videre inn i voksenlivet. Kulturdepartementet har ifølge Stortingsmelding 12 «Alt
å vinne, ein ansvarleg og aktiv pengespillpolitikk»
(2016–2017) bedt Lotteritilsynet sette ned en tverrfaglig gruppe som skal følge utviklingen av denne
type spill. I mellomtiden bør hjelpeapparatet forberede seg på flere henvendelser knyttet til problemer
rundt skinbetting.
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Valg av strategier for å forebygge

UTELIVSRELATERT
VOLD
ARTIKKEL

Av: Helge Fredriksen, KoRus - Sør

Høy beruselsesgrad er en faktor som har stor innvirkning på antall volds- og
ordensforstyrrelser i forbindelse med utelivet i helgene. Spørsmålet er i hvilken
grad voldsutøvere er påvirket av alkohol eller andre rusmidler når de utøver
vold, og om dette har noen innvirkning når kommune, politi og utelivsbransje
skal velge strategier i det forebyggende arbeidet.

Ansvarlig alkoholhåndtering
Kommunen, politiet og utelivsbransjen er sammen
ansvarlige for å gi innbyggerne gode og trygge
møtesteder. I flere norske byer og tettsteder er det
gjennom Ansvarlig alkoholhåndtering etablert et
formalisert samarbeid mellom politi, kommune
og skjenkebransjen for å redusere og forebygge
overskjenking, skjenking til mindreårige og voldsog ordensforstyrrelser. Min erfaring fra dialog og
samarbeid med flere kommuner i Buskerud, Vestfold,
Telemark og Agderfylkene er at det iverksettes en
rekke tiltak for å forebygge skadevirkninger knyttet
til alkoholbruk, mens det i mindre grad er fokus på
problemene som bruk av narkotika og andre rusmidler medfører.
Alkohollovens rammer
Alkoholloven som ligger til grunn for kommunens
skjenkepolitikk, har som mål å begrense de sam-
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funnsmessige og individuelle skadene som alkoholbruk kan innebære, og har lite fokus på å forebygge
bruk av narkotika. Det er kun omsetning av narkotika
på skjenkestedene som rammes av alkoholloven. I tillegg omfatter begrepet «åpenbart påvirket» også bruk
av andre rusmidler enn alkohol. Alkohol er som kjent
et lovlig rusmiddel, mens besittelse, bruk og salg av
narkotika er straffbart etter legemiddel- og straffeloven. Kommunene er pålagt å lage en alkoholpolitisk
handlingsplan for sine rusforebyggende tiltak med
bakgrunn i alkoholloven, mens tiltak for å forebygge
bruk av narkotika i utelivet i stor grad er prisgitt politiets prioritering og bruk av ressurser.

Sammenhengen ruspåvirkning– vold
Flere ulike faktorer er med på å påvirke antall voldshendelser i utelivet. Mest fremtredende er høy beruselsesgrad, drikkekultur, type og tetthet av skjenkesteder, skjenketider, dårlig vakthold og andelen unge

Det er viktig at kommune, politi og utelivsbransjen samarbeider for å kunne gi innbyggerne gode og trygge møtesteder på byen.
Foto: Colourbox
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“

Analysen viste også at det ikke var tilfeldig hvem som var
fornærmet i voldssakene; yngre menn var overrepresentert som både
gjerningsperson og offer.

menn, som er overrepresentert både når det gjelder å
utøve vold og som voldsoffer.1 Norsk og internasjonal
forskning viser at det er en klar sammenheng mellom grad av beruselse og voldshendelser. Jo større
alkoholinntaket er, desto større er sjansen for å utøve
vold så vel som å bli utsatt for vold. Forskning på
sammenhengen mellom narkotikabruk og vold er
mindre omfattende. Forskningen peker i retning av
at selve rusmiddelbrukens betydning for voldsutøvelse først og fremst er knyttet opp mot bruk av kokain
og amfetamin, mens bruk av andre illegale rusmidler
som cannabis og heroin i seg selv ikke synes å øke
risikoen for voldsutøvelse.2
Det er ikke mulig i analysesammenheng ut fra
politiets datasystemer å trekke ut statistisk materiale
som direkte viser hva gjerningsperson og offer er
påvirket av når voldshandlinger finner sted. Det er
viktig at det blir utarbeidet analyser for å etablere en
felles problemforståelse mellom politiet, kommunen
og utelivsbransjen. Politiet har derfor en utfordring i
å utvikle sine datasystemer, slik at relevant informasjon som senere kan brukes i forskningsøyemed og
operative analyser, blir lagt inn.

Gjerningsperson og offer
I Grenlandskommunene har de god erfaring med
Ansvarlig alkoholhåndtering. Kommune, politi og
skjenkebransjen jobber tett sammen om forebyg1 Michael S. Scott, Kelly Dedel. A s a u l t s i n a n d A r o u n d B a r
s, 2 n d E d i t i o n
https://ric-zai-inc.com/Publications/cops-p114-pub.pdf
2 Rossow, Ingeborg (2010). «Rusmiddelbruk og vold.» http://www.
forebygging.no/Artikler/2011-2008/Rusmilder-og-vold/
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gende tiltak. Som en del av samarbeidet utarbeidet
politiet i 2015 en problemanalyse som viste at det
var mange gjengangerkriminelle som sto bak utelivsvolden. Hele 1/3 av alle personer som var mistenkt/
siktet/domfelt for utelivsrelatert vold, var tidligere
også registrert med voldssaker. Analysen viste også
at det ikke var tilfeldig hvem som var fornærmet i
voldssakene; yngre menn var overrepresentert som
både gjerningsperson og offer. Det framkommer ikke
i undersøkelsen til politiet i Grenland om gjerningsperson og offer var ruspåvirket når voldshandlingene
fant sted, men undersøkelsen viser at nesten halvparten av voldsutøverne tidligere hadde vært involvert i narkotikasaker.3

Bry deg uteliv
Flere norske byer har iverksatt prosjektet «Bry deg
uteliv» i regi av Norsk Narkotikapolitiforening. I
Tønsberg har politiet, kommunen, utelivsbransjen og
Lions samarbeidet om å begrense bruken av narkotika på byens utesteder. I en reportasje i Tønsberg
Blad 10. mai 2017 framkommer det at 300 personer
har blitt anmeldt for narkotikalovbrudd i forbindelse
med utelivet siden prosjektet startet i 2015. Politistasjonssjef Øystein Holt sier til avisen at politiet ser en
nær sammenheng mellom narkotikapåvirkning og
vold, og at de opplever at partydop er mer akseptert
og har blitt en del av ungdomskulturen.
Min erfaring fra kommunikasjon og samarbeid
3 Rolseth, Amund, (2015). Uønskede rusrelaterte hendelser i utelivet
http://www.forebygging.no/Rapporter-og-undersokelser/Regionalelokale-undersokelser/2012---2017/Uonskede-rusrelatertehendelse-i-utelivet-Gjennomgang-av-saker-i-Grenland/

Helge Fredriksen jobbet tidligere i politiet, men jobber nå som spesialrådgiver i KoRus - Sør. Han mener politiet bør øremerke operative ressurser til å forebygge og avdekke brudd både på alkoholloven og narkotikalovgivningen. Foto: KoRus - Sør

med en rekke kommuner i Sør-Norge er at det først
og fremst er byer og tettsteder med et aktivt uteliv
som opplever narkotika som et problem. Å avdekke
bruk og salg av narkotika i forbindelse med utelivet
er svært ressurskrevende for politiet, og det er bare i
ytterst få byer at politiet klarer å sette av ressurser til å
aksjonere mot problemet over tid.

Valg av forebyggende strategier
Mange kommuner har gjennom Ansvarlig alkoholhåndtering iverksatt et formalisert samarbeid for å
forebygge utelivsrelatert vold. Rambøll publiserte i
2016 en evalueringsrapport vedrørende satsingen
i 10 norske kommuner. I rapporten påpekes det at
bedre samarbeid og dialog mellom involverte aktører, samt reduksjon i utelivsrelatert vold, er de viktigste resultatene i alle kommunene. Bedre samarbeid
fungerer både som målsetting i seg selv og som viktig
virkemiddel for å gjennomføre forebyggende tiltak. Et
flertall av kommunene opplever også at de har blitt
strengere i sin forvaltning av alkoholloven, herunder
et sterkere fokus på kontroll- og sanksjonsvirksomheten.
Rambøll-rapporten anbefaler at satsingen må

tilpasses lokale forhold. Målsettingen med satsingen
bør konkretiseres, og arbeidet bør operasjonaliseres
i en handlingsplan. Kommunen bør gi opplæring i
Ansvarlig vertskap til ansatte i utelivsbransjen for å
kunne håndtere skjenkeregler og redusere faren for
lovbrudd og brudd på skjenkeregler.4
Ut fra min erfaring med implementering av Ansvarlig alkoholhåndtering i en rekke kommuner vil
jeg i tillegg understreke viktigheten av felles problemforståelse mellom de involverte partene, og at en
problemanalyse legges til grunn ved valg av forebyggende tiltak. Er det alkohol eller narkotika som er
hovedproblemet, eller begge deler? En suksessfaktor
er etter min oppfatning at politiet klarer å øremerke
operative ressurser til å forebygge og avdekke brudd
på både alkoholloven og narkotikalovgivningen. En
forutsetning for å lykkes med hele satsingen er at den
drøftes og forankres i politirådene, hvor bindende
beslutninger for alle aktører kan treffes.

4 Rambøll 2016. Helsedirektoratet – Ansvarlig alkoholhåndtering i ti kommuner. http://www.kommunetorget.
no/Global/Ramb%C3%B8ll%20rapport%20Ansvarlig%20
alkoholh%C3%A5ndtering%20feb%202016.pdf
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AKTUELLE BØKER
Anne Bitsch, Spartacus forlag

Går du nå, er du ikke lenger min datter
Av: Sonja Mellingen, KoRus - vest Bergen
Anne Bitsch har skrevet en sterk
bok om seg selv som «løvetannbarn», eller «jegersoldat», som
hun velger å kalle seg. Boken
starter med morens begravelse og
skammen over å overhodet ikke
kjenne på sorg. Det er ingenting
igjen å sørge over, alt av gode
følelser for moren har gått tapt
gjennom de vonde erfaringene
og utmattende oppgavene. Når
presten i minnetalen over moren
sier: «Det var også andre krefter i
henne, krefter som la livet øde, og
ikke bare for henne, men også for
dere hun kjente og var forbundet
med.», er det første gangen Anne
føler seg anerkjent som en som
var belastet, en som var utsatt, og
denne anerkjennelsen føles god og
frigjørende.
Bitsch tar opp en rekke viktige tema knyttet til det å være
barn av en alkoholavhengig. Hun
beskriver omgivelsenes «berøringsangst», frykten for å berøre
det som nesten er synlig, eller kan
bli synlig, om noen virkelig ønsker
det. Denne unnvikelsessynden
som finnes i nabolag, familie, hjelpeapparatet, og som holdes i sjakk
av morens veltalenhet, argumentasjon og kraftfulle intellekt. En
politisk engasjert, høyt utdannet,
frigjort, men like fullt fordrukken
mor, som svikter datteren, og som
krever urimelig hjelpsomhet og
pliktoppfyllelse. Nesten 10 år etter
morens død bestemmer Anne
Bitsch seg for å utforske morens
liv. Med en systematisk og etterrettelig nøyaktighet prøver hun å forstå hvem moren var, og hvordan
det kunne ende som det gjorde.
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Hun henter frem «problemkassen» – denne kassen hun omhyggelig tapet igjen og lukket etter at
hun tømte morens hjem, og som
inneholder brev, minner og annen
dokumentasjon på en strevsom
oppvekst og et stritt voksent kvinneliv. Et innhold som river opp
nesten gjengrodde sår, og som er
vanskelig å ta fatt på, men som
hun likevel besluttsomt tar tak i.
Gjennom sin granskningstid får
hun mer forståelse for mors liv og
utfordringer, men uten å fravike
det faktum at moren led av en
«aktørløs» beskrivelse av alt hun
ble stående i. En mor som ALDRI
hadde ansvar for det som hendte,
og som ALLTID fant forklaringen i
sine omgivelser.
Bitsch søker etter hvert i
ungdomstiden å frigjøre seg fra
morens lenker, og hun tar tilbake
sin frihet til å utforske eget liv og
seksualitet, til tross for grenseoverskridende opplevelser med far
og mors manglende anerkjennelse
av det hun har opplevd. Det blir
også et opprør mot skolen og en
fryktelig sorg over at omgivelsene
ikke gjenkjenner uttrykket som
resultat av for stort ansvar og for
store belastninger. Gjennom tidlig
voksenliv gir hun mor flere sjanser
til å reparere og anerkjenne sine
svik, men det resulterer i nye svik
og en erkjennelse av at hun må
bryte med mor for å overleve selv.
Bitsch avslutter boken med en
refleksjon rundt konsekvensene av
oppveksten for livet sitt i dag. Hun
frykter at avsløringene i boken kan
bidra til at hun blir et sjablongmenneske, og at med bokens

Foto: Spartacus

avsløringer vil alt hun har jobbet
med profesjonelt, tolkes i et helt
nytt lys og redusere henne til hennes bakgrunn. Hun prøver gjennom boken å komme til et hele,
med seg selv, sin historie og den
faglige distansen hun tidligere har
omsluttet seg med, ved å benekte
sin bakgrunn. Denne boken har
mye å lære oss om «barn under
radaren» og hele liv, som også
kan innebære at vi i vår bakgrunn
kan ha erfaringer som farger oss,
men som like fullt kan snakkes
om uten at det blir hele vårt jeg.
Som hun selv sier: «Boken er altså
sann, men subjektiv. Den foregir
ikke å sette punktum, snarere å
stille en rekke ubehagelige, men
nødvendige spørsmål. Jeg inviterer leseren til å tenke videre selv og
diskutere følgende spørsmål med
andre: Hvordan kan jeg bli bedre
til å se barn og ungdom som har
det vondt, og hva kan jeg gjøre for
å hjelpe?»

Bokomtaler på Forebygging.no
Bokserie om intervensjoner rettet mot barn
og unge

Foreldresamarbeid i
barnehagen, til
barnets beste

Nå er en bokserie tilgjengelig, som
tar for seg ulike intervensjoner
rettet mot barn og unge. Vegard
A. Schancke har lest og skrevet en
egen omtale for hver av de fire bøkene, som alle tar for seg evidensbaserte metoder i et samfunnsperspektiv. Bøkene presenterer
og drøfter ulike individ-, familie-,
barnehage- og skolebaserte intervensjoner. Redaktører for bokserien er Sigrun K. Ertesvåg, John
Kjøbli, Helene Eng og Ivar Frønes.

«Foreldresamarbeid i
barnehagen,
til barnets
beste» er
skrevet av
Ingeborg
Tveter
Thoresen.
«Boka er et solid bidrag til å forstå
dagens barnehager generelt og
foreldresamarbeidet spesielt.
Gjennom 9 kapitler anretter forfatteren gode spørsmål og kunnskapstilfang egnet til etisk, faglig
og medmenneskelig refleksjon
over barnehagenes rolle og indre
liv,» skriver Vegard A. Schancke i
denne bokomtalen.

Kvalitative forskningsmetoder i praksis
«Kvalitative forskningsmetoder
i praksis» er
skrevet av Aksel
Tjora, professor
i sosiologi ved
NTNU. Ifølge
Bergljot Baklien, som har
omtalt denne
boka, beskriver
den de viktigste
metodene for innsamling av kvalitative data. Boka er først og fremst
beregnet på studenter, forskere
og andre som skal gjennomføre
kvalitativ samfunnsforskning. I
tillegg er den også relevant for
praktikere som skal bruke slike
studier og trenger å forstå hvordan
kvalitative forskningsresultater har
blitt til.

Kritiske perspektiver i helsefagene
– Utdanning, yrkespraksis og forskning
Boka er en antologi skrevet av et nettverk av forskere fra
HIOA, NTNU og Aalborg Universitet. Med utgangspunkt
i forfatternes egen empiri, samt drøftet i lys av kritiske
teoretiske perspektiver, setter boka fokus på helsefaglig
hverdagspraksis når det gjelder evidensbasering, brukermedvirkning og folkehelsearbeid. Vegard A. Schancke, som
har omtalt boka, mener det er en innsiktsfull, spennende,
nyttig og viktig bok! Denne boka er utgitt som nettutgave
og kan lastes ned gratis HER:
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/
catalog/book/19

Les mer på: www.forebygging.no/litteratur/bokomtaler
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– VI HAR ÅPNE DØRER
OG LAV TERSKEL
MIN ARBEIDSDAG

Av: Anlaug Lia

Berit Ramstad og Leni Gomes er kjente navn innen kommunal rusomsorg
i Oslo. Som ledere for hver sin store lavterskelinstitusjon har de en unik
kunnskap om de utfordringene som rusavhengige i langvarig misbruk og aktiv
rus står overfor. Dalsbergstien hus og Marcus Thranes hus har åpne dører for
dem som er utestengt mange andre steder i samfunnet.
Høye overdosetall og et nytt syn på rusmiddelavhengighet på nittitallet førte til at skadereduksjon og
ikke bare stoffrihet ble en akseptert målsetting innen
rusfeltet. Skadereduksjon er mer enn substitusjonsbehandling. Dalsbergstien og Marcus Thrane har litt
ulik innretning, men det viktigste har de felles. En
lav terskel mot rus og mot utagerende atferd og evne
og vilje til å prøve igjen og igjen. Brukerne sliter med
fysiske, psykiske og sosiale virkninger av et liv i rus,
og veien til et verdig liv kan virke lang.
– Vi møter litt yngre folk på Marcus, sier Berit.
Men selv folk i tjueåra har en ruskarriere på over
ti år bak seg. Det kan være tungt å se særlig unge
jenter i en sånn situasjon. – Mens vi på Dalsbergstien
har flere med dobbeltdiagnose, skyter Leni inn. – Og
så har vi Lasso-prosjektet, som tiltrekker seg både de
unge og de som er eldre. Det er et tiltak for å gjøre det
enklere å starte substitusjonsbehandling. Prosjektet
er nå under evaluering. Det vi allerede ser, er at det
nytter.
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De to institusjonssjefene har støttet og inspirert
hverandre gjennom en halv mannsalder. Selv om
de er veldig ulike, har de et ideologisk ståsted felles.
De ser på hele mennesket, med utfordringer, kompetanse og ressurser. De bygger på det som virker,
og tar små skritt. Og det aller viktigste – respekt for
enkeltmennesket.

3 kjappe spørsmål:
Hvordan ser en typisk dag på jobben ut for deg?
Berit: Som institusjonssjef kommer en ikke unna
kontorarbeidet. Men jeg legger vekt på å delta i institusjonens dagligliv også, både praktisk og faglig.
Leni: En typisk dag er en som ikke blir som jeg hadde
tenkt meg. Jeg opplever stor frihet og mye variasjon,
men beboerne sørger for overraskelser på godt og
vondt hver eneste dag.

Leni Gomes og Berit Ramstad er ledere for hver sin store lavterskelinstitusjon i Oslo. Foto: Kirsten Haaland

Hva motiverer deg?
Leni: Alle de flotte menneskene jeg møter. All gnist,
alle mulighetene. Det at jeg lærer noe hver eneste
dag. Og resultatene. De som kommer til husene,
kommer fra gata. Men over halvparten skrives ut til
noe bedre. Behandling, rehabilitering eller leilighet.
Berit: Jeg blir motivert så lenge jeg ser at vi utvikler
oss. Når personalet blir dyktigere til å takle utfordringer og lærer seg nye verktøy, når vi utvikler bedre
måter å møte beboerne på.

Hva er de største utfordringene?
Vi har fått tilført ressurser både helsefaglig og sosialfaglig og har et mye bedre tilbud enn før. Men det
er vondt å se at brukere som er syke etter mange
års misbruk, må vente i flere måneder på et rusbehandlingstilbud. Og at man stempler brukerne som
behandlingsudyktige når behandlingstilbudet ikke
strekker til. Det er en skam. Det ordet skulle ha vært
fjernet fra språket.

RUSFAG

47

RASK OG NYTTIG
KARTLEGGING
MED HKH
VERKTØY

Av: Else Kristin Utne, KoRus - vest Bergen

Hurtig Kartlegging og Handling (HKH) bygger på en kartleggingsmetode utviklet
av Verdens helseorganisasjon som kalles Rapid Assessment and Response. I
et samarbeid med Bergen kommune v/Utekontakten har KoRus - vest Bergen
utviklet og tilpasset metoden til norske forhold.

HKH som metode er oversatt og tilpasset for bruk av
praktikere under veiledning av forskere/kompetansemiljøer. HKH er en metode som gjør det mulig å innhente informasjon som gir rask oversikt over problemområder eller problemgrupper, for så å legge til rette
for og foreslå formålstjenlige intervensjoner og tiltak.
Det er utarbeidet en manual for bruk av metoden.
Metoden har vist seg å være særlig nyttig i kommuner
når det gjelder å utforske tendenser og utviklingstrekk
knyttet til tidlig intervensjon og rusmiddelbruk.
HKH-metodikkens kjennetegn:
–– HKH-metoden er hurtig.
–– HKH-metoden kartlegger både problemområdet
og de ulike instansenes pågående innsats.
–– HKH-metoden resulterer i en rapport med handlingsplan.
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–– HKH-metoden bruker metodetriangulering, og
validitet sikres gjennom kryssjekk av funn på tvers
av ulike datakilder og metoder.
–– HKH-metoden identifiserer og styrker pågående
lokal innsats.
–– HKH-prosessen skjer under veiledning av kompetansemiljøer.

Det er ikke satt noen absolutt nedre eller øvre grense
når det gjelder tidsperspektivet mht. bruk av HKH,
men hensikten med metoden er at den skal være rask,
slik at tiltakene som foreslås er relevante ift. problemet som kartlegges. Veiledende er at det ikke bør gå
vesentlig mer enn 6–8 måneder fra start i form av innledende konsultasjon til slutt i form av HKH-rapport
og handlingsplan.

“

– Metoden har vist seg å være særlig nyttig i kommuner
når det gjelder å utforske tendenser og utviklingstrekk knyttet til
tidlig intervensjon og rusmiddelbruk.

En visuell framstilling av HKH-prosessen ser slik ut:

Kartlegge pågående
innsats

Behov/
forespørsel

Gjennomføre
innledende
konsultasjon

Etablere styrings- eller
referansegruppe

Utvikle
prosjektplan

Analyse –
finne «hull»

Gjennomføre
avsluttende
konsultasjon

Skrive
rapport og
handlingsplan

Kartlegge problemet

En nærmere beskrivelse av de ulike leddene i kartleggingsprosessen er presentert grundig i artikkelen
HKH-kartlegging på samfunnsnivå (Berg og Johannessen, Rusfag nr. 1/2012).

Kontakt KoRus - vest Bergen eller
ditt regionale KoRus for ytterligere
informasjon om bruk av metoden.
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Se KoRus sitt kurstilbud
i din region:
KoRus - Nord:
www.korusnord.no/kurs
KoRus - Midt-Norge:
www.stolav.no/korus/kursinformasjon-korus/vare-kurs-og-samlinger
KoRus - vest Bergen:
korusbergen.no/index.php/aktuelt/kurs
KoRus - vest Stavanger:
www.korus-stavanger.no/kurs-konferanser/kurs-2017
KoRus - Sør:
www.korus-sor.no/kurs-og-programmer
KoRus - Oslo:
www.korusoslo.no/kalender
KoRus - Øst:
www.rus-ost.no/kurs-og-konferanser

50

RUSFAG

Sju regionale kompetansesentre
på rusfeltet – én nettportal:

kompetansesenterrus.no

Kompetansesentervirksomheten
utføres på oppdrag fra:

ISSN 1891-2249

